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RESUMO 

BARBUTTI, Márcio Rodrigo. Formas da expansão urbana na cidade de 
Campinas no período de 2000-2017. 2019. 183 fl. Dissertação (Mestrado em 
Urbanismo) - Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências 
Exatas, Ambientais e de Tecnologias, do Programa de Pós-Graduação em 
Urbanismo, Campinas, 2019. 

 

A cidade de Campinas atualmente ganha contornos e significados tanto quando 

se trata das vivências em um ambiente metropolitano, quanto em relação às suas 

características de metrópole dispersa e fragmentada. O trabalho proposto 

apresenta o resultado de um levantamento e interpretação das formas da 

expansão e da transformação urbana da cidade de Campinas. A partir do 

conjunto dos parcelamentos do solo na modalidade loteamentos onde ocorreram 

empreendimentos imobiliários, mais precisamente aqueles aprovados entre 

2000 e 2017. O levantamento tem como base o cadastro de aprovação de 

empreendimentos da Prefeitura Municipal de Campinas. Pretende-se, a partir da 

pesquisa proposta, analisar as diferentes formas e processos de urbanização e 

constituição dos tecidos urbanos presentes, principalmente nas franjas da 

cidade. Considera-se, no trabalho proposto, que o sistema viário principal, 

representado pelas rodovias que ao mesmo tempo recortam e contornam a parte 

central da cidade, configurem a expressão máxima de uma nova espacialização 

urbana. Ao mesmo tempo em que garantem os acessos, condicionam a 

ocupação de seu entorno e a utilização do espaço envolvente. Neste caso 

específico, além das novas infraestruturas, a legislação urbanística específica 

tem contribuído para induzir transformações significativas na forma urbana e na 

construção da cidade, principalmente de suas bordas mais recentes. 

Atualmente, a cidade responde a uma outra lógica de urbanização, ou em sua 

forma ampla, de território urbanizado, tem nos apresentado imagens e formas 

urbanas distintas que se complementam, se entrelaçam e se distanciam. De um 

lado a cidade tradicional, legível e recorrível, de outras unidades autônomas de 

habitação, comércio e serviço e também áreas industriais descoladas e 

descontinuas em um tecido urbano alargado. 

 
Palavras-chave: Forma Urbana; Campinas/SP; Urbanização Contemporânea; 

Tipos de Loteamentos.  



 
 

ABSTRACT 
 

BARBUTTI, Márcio Rodrigo. Forms of urban expansion in the city of Campinas 
in the period from 2000 to 2017. 2019. 183 pages. Dissertation (Masters in 
Urbanism) – Pontifical Catholic University of Campinas, Center for Mathematical 
Sciences, Environmental and Technology, to the Post-Graduation program in 
Urbanism, Campinas, 2019. 
 

The city of Campinas nowadays gains contours and meanings both when it 

comes to the experiences in a metropolitan environment, how much in relation to 

its characteristics of dispersed and fragmented metropolis. The proposed work is 

to present the result of a survey and interpretation of the forms of expansion and 

urban transformation of the city of Campinas. From the set of land parceling in 

the land subdivision modality where real estate developments took place, more 

precisely those approved between 2000 and 2017. The survey is based on the 

registration of projects approved by the City Hall of Campinas. It is intended, from 

the proposed research, to analyze the different forms and processes of 

urbanization and constitution of the present urban tissues, mainly in the borders 

of the city. It is considered in the proposed work that the main road system, 

represented by the highways that at the same time cut out and contour the central 

part of the city, constitute the maximum expression of a new urban spatialization. 

At the same time as guaranteeing the accesses, they condition the occupation of 

its surroundings and the use of the surrounding space. In this specific case, 

besides the new infrastructures, the specific urban legislation has contributed to 

induce significant transformations in the urban form and in the construction of the 

city, mainly of its more recent edges. Currently, the city responds to another logic 

of urbanization, or in its broad form, urbanized territory, has presented us with 

different urban images and forms that complement each other, intertwine and 

distance themselves. On the one hand the traditional, readable and resolvable 

city of other autonomous units of housing, commerce and service and also 

industrial areas, detached and discontinuous in an extended urban tissue. 

Keywords: Urban form; Campinas/SP; Contemporary Urbanization; Types of 

Allotments. 
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INTRODUÇÃO 

A motivação para elaborar essa dissertação de mestrado é fruto da prática 

profissional na análise de loteamentos na prefeitura de Campinas. Esse trabalho de 

dissertação, em seu início, buscou compreender as diferentes configurações da 

expansão da cidade de Campinas nas últimas décadas, tendo em vista a 

complexidade e as dificuldades que se encontra quando lidamos, de um lado, com o 

interesse público e, de outro, com as expectativas dos empreendedores frente a 

aplicação da legislação. Do mesmo modo, fruto de uma inquietação pessoal a respeito 

dos possíveis impactos que a implantação de uma gama de loteamentos pode causar 

na vida das pessoas que ali irão construir seus lares, consequentemente, necessitam 

de toda infraestrutura urbana que um novo loteamento requer. 

Desta forma, o presente trabalho procura compreender as formas de expansão 

urbana em Campinas a partir do levantamento dos loteamentos que tiveram propostas 

protocoladas e aprovadas na Prefeitura no período de 2000 a 2017, período definido 

em função da disponibilidade de dados que a PMC passou a dispor de forma 

organizada e em meio digital. Em consequência, estabeleceu-se uma classificação 

por tipo de loteamento a partir das formas apresentadas, baseando-se nas 

informações dos projetos urbanísticos, além da sua espacialização no território 

municipal. Analisa, portanto, diretrizes que produzem áreas onde há maior 

concentração de loteamentos na cidade estabelecendo uma relação de como cada 

legislação interfere na forma da cidade, por meio dos aspectos legais que regem os 

projetos de loteamentos e da necessidade de reserva de áreas públicas. O uso da 

plataforma de geoprocessamento (SIG), permitiu o processamento das informações 

dos loteamentos, resultando na produção de um mapeamento que foi a base para 

analisar e identificar as áreas onde recentemente está ocorrendo a expansão urbana 

de Campinas. 

A espacialização da vida humana na cidade contemporânea está fortemente 

caracterizada por sua fragmentação, o que dá origem a um mosaico irregular, com 

áreas de diferentes tamanhos, formas e conteúdo, assim geradas pela ação de 

distintos processos espaciais e agentes sociais. As áreas desse mosaico, de certa 

maneira, foram criadas em diferentes momentos do tempo, exibindo paisagens 
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consolidadas, envelhecidas, em processo de renovação ou aquelas construídas 

recentemente. 

Desse modo, nesta fragmentação do espaço urbano atual, é possível identificar 

uma divisão econômica do espaço, bem como uma divisão social do espaço que 

reflete diretamente nas formas de ocupação do território, representado principalmente 

pelos tipos de loteamentos residenciais na forma da expansão urbana que ocorreram 

nos últimos anos na cidade de Campinas. 

A divisão social do espaço urbano traduz-se em uma espacialidade, que pode 

ser representada por diferentes tipos de loteamentos, caracterizados por uma relativa 

homogeneidade interna e heterogeneidade entre elas. A exemplo dessa divisão, a 

segregação residencial e a estrita distribuição espacial que se processa das diferentes 

classes de renda na cidade é uma das expressões mais fortes desse fenômeno. A 

renda está associada diretamente com a qualidade da habitação e de sua localização 

em áreas com maior ou menor quantidade de infraestrutura e de equipamentos 

coletivos, cristalizando assim um mosaico social na cidade, com distintas formas e 

conteúdos sociais. O preço da terra, expressão contundente da valorização da 

propriedade fundiária, e a proximidades dos centros de negócios, seja da área central, 

subcentros e áreas especializadas, assim como das áreas de amenidades naturais ou 

socialmente criadas, desempenham papéis fundamentais na estruturação desse 

mosaico social. 

Há que se considerar que o espaço não é um palco no qual a sociedade apenas 

vive, mas é produto dessa sociedade e condições de sua existência, destarte, capaz 

de influenciar decisivamente as diferenças tanto no modo de existir como na 

reprodução das diferenças que se solidificam no território em determinadas formas de 

ocupação, como exemplo têm-se os loteamentos de interesse social e os loteamentos 

fechados. 

O panorama da ocupação urbana de Campinas, estabelece um quadro onde é 

possível identificar neste período mais recente, a concentração de loteamentos e 

conjuntos habitacionais de interesse social nas regiões sudoeste e noroeste, sendo 

que partes significativas destes, de modo semelhante aos loteamentos fechados da 

região nordeste, decorrem de urbanização de glebas maiores e são também 

agrupados como conjuntos multifamiliares fechados, ou seja, organizam-se em 

conjuntos de prédios de forma condominial.  
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Dessa forma, a proposta de estruturação desta dissertação está dividida em 4 

capítulos. O Capítulo 1 – “Expansão Urbana por meio dos Loteamentos”, que por 

sua vez apresenta uma contextualização da ocorrência do processo de expansão 

urbana pelo qual o município passou a partir da década de 19201. Esta 

contextualização foi dividida em três período em função de suas particularidades e de 

fatos ocorridos entre as décadas de 1920 a 1940, período que se iniciou o processo 

de expansão ocorrida por meio de loteamentos, no qual o setor industrial desenvolve-

se em Campinas, cuja produção estava baseada na indústria de implementos 

agrícolas, peças para locomotivas, além de bens de consumo como a indústria têxtil 

e de alimentos. Entre as décadas de 1950 e 1960, a expansão urbana de Campinas 

ganha maior expressividade, associada ainda ao processo de industrialização do país 

e caracterizada por um acentuado crescimento populacional e econômico o que gerou 

uma demanda por novas áreas urbanas, e o período pós-1970 até 1999, neste último 

quando surge mais fortemente as formações de loteamentos fechados, com uma nova 

lógica de ocupação do território campineiro. Para apresentar esse panorama foram 

produzidos mapas temáticos, que representam historicamente a expansão dos 

loteamentos a partir da década de 1920, bem como a leis que alteram as linhas de 

perímetro urbano.  

Para apresentar esse panorama histórico foram produzidos dois mapas 

temáticos, um que representa historicamente a ocupação dos loteamentos a partir da 

década de 1920/2017 e outro que caracteriza a expansão do perímetro urbano 

representado pelas Leis de criação e alteração, cujo início se deu em 1952. Os dados, 

foram levantados juntos ao DIDC, DEPLAN, CPS, pesquisa complementar e 

trabalhados na base cartográfica do município, através da utilização de Software 

QGIS 2.18 de geoprocessamento em plataforma SIG.  

As informações sobre os dados históricos dos loteamentos resultaram no 

processamento do Mapa: “Expansão dos loteamentos por década de implantação”, 

que se encontram em fase de finalização pela SEPLURB. Trata-se de um trabalho 

iniciado em 2014 na plataforma SIG, onde estão sendo organizados. Por conseguinte, 

algumas informações ainda estão sendo preenchidas, ou seja, estão sendo validadas 

                                            
1 ano dos primeiros registros encontrados na PMC, realizado através de um levantamento histórico dos 
loteamentos aprovados e implantados no município existente no banco de dados do cadastro municipal, 
entre os anos 1920/2017.  
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por meio de pesquisa e verificação nos bancos de dados físicos, que representa cerca 

de 8% do total. 

Desta maneira, com 92% das informações, foi possível a elaboração do Mapa: 

“Expansão dos loteamentos por década de implantação”, que representa 

historicamente a expansão dos loteamentos, classificação por décadas de 

implantação. Foi utilizado então a camada georreferenciada da base de dados sobre 

os loteamentos que contem 997 áreas registradas, cuja informações principais 

encontradas foram: i) nome do loteamento; ii) número da lei ou decreto de aprovação; 

iii) situação da aprovação (se está aprovado, registrado ou irregular); iv) número do 

protocolo; e v) fontes de dados (Planta de Loteamento, Lei que aprovou o loteamento, 

Ficha do Patrimônio, SEHAB e Resolução), além do perímetro do loteamento que 

define a área de cada um. Para a classificação foi utilizado como parâmetro o ano do 

decreto de aprovação do loteamento. As áreas que não tinham informações, ou seja, 

que ainda não foram preenchidas e/ou pesquisadas nos arquivos físicos, ficaram 

indicadas como “sem informação” (cinza), há também as áreas identificadas como 

loteamentos “irregulares”2 (vermelho). 

A construção do outro Mapa “Expansão do Perímetro Urbano” foi realizada 

utilizando a camada “perímetro urbano histórico” da base de dados do DEPLAN. 

Trata-se de informações com identificação da linha perimétrica e do número da Lei 

que cria ou altera um perímetro. A partir da indicação de cada Lei foi possível 

pesquisar o seu conteúdo na biblioteca jurídica da PMC, o que resultou na elaboração 

de uma Tabela com a “Cronologia da Legislação sobre criação e alteração de 

Perímetro Urbano”. 

Desta maneira, o Mapa “Expansão do Perímetro Urbano” permite visualizar a 

expansão do perímetro urbano ao logo do tempo (1952/2012), de forma a 

contextualizar as leis que autorizaram sua ampliação e/ou alteração. A Tabela 

“Cronologia da Legislação sobre criação e alteração de Perímetro Urbano” indica a 

cronologia destas ampliações de perímetro urbano, bem como a matéria referente a 

cada uma delas. A criação da primeira linha perimétrica de definição da zona urbana 

                                            
2 um loteamento é considerado irregular quando ele não obedece ao que prevê a legislação que dispõe 
sobre o parcelamento do solo, especialmente a Lei Federal 6.766/79, conhecida como “Lei Lehmann. 
Quando o loteador não aprovar um projeto de loteamento junto à Prefeitura, o loteamento, além de 
irregular, é denominado de clandestino. Era muito comum os loteadores não cumprirem com a sua parte 
no que se refere a certas obras de infraestrutura; com isso, deixavam para trás parcelamentos irregulares 
em face da legislação. Atualmente para passar a ser regular um loteamento deverá passar por um 
processo de regularização fundiária. 
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de Campinas, data de 1952, por exigência de uma Lei Estadual nº 1/47, que dispõe 

sobre a organização dos municípios e estabelecimento de condições necessárias para 

qualquer território se constituir em município, sendo necessário a definição da sua 

zona urbana, ou seja, através da instituição do perímetro urbano. 

Quanto aos referenciais teóricos para produção do Capítulo 1, o mesmo foi 

apoiado em bibliografia que tratam de questões de cunho histórico como Baeninger e 

Badaró, dados econômicos e de gestão como é o caso de Semeghini e Negri e de 

organização econômica e espacial com Cano e Brandão, Gonçalves e Semeghini, 

Caiado e Pires, Mítica Neto, Portas, Milton Santos e Villaça, além de dados estatísticos 

de Censo Demográfico, Planos Diretores e dados obtidos na Prefeitura sobre o 

histórico de aprovação de loteamentos. 

O Capítulo 2 – “Legislações e Procedimentos Acerca dos Loteamentos em 
Campinas”, busca retratar a legislação urbanística que dá o suporte jurídico para o 

processo de parcelamento na modalidade loteamentos, cuja aplicação destas normas 

e legislações, resultaram em uma cidade com formas de tecido urbano diverso, 

portanto, explora os aspectos legais no que tange o processo de parcelamento do solo 

como: as legislações aplicadas com seus parâmetros urbanísticos, de forma a 

possibilitar a compreensão da atuação do Município como órgão que chancela os 

projetos apresentados pelos empreendedores imobiliários.  

Já o Capítulo 3 – “Expansão Urbana: os loteamentos aprovados no período 
de 2000 a 20173”, trata da expansão recente de Campinas e foi delimitado em função 

tanto das transformações que se operam na espacialidade humana neste início de 

século, como pela disponibilidade de material e dados sistematizados dos 

loteamentos pela CPS/SEPLURB. A construção de uma classificação por tipos de 

loteamentos se deu com base nas informações constantes nos processos submetidos 

a aprovação, se é horizontal ou vertical, se é aberto ou fechado, os tipos de lotes 

produzidos, onde permitiu entender os processos gerais da ocupação no território. A 

peça gráfica dos projetos urbanísticos, quer dizer, o projeto propriamente dito dos 

loteamentos submetidos a aprovação, bem como o memorial descritivo, trazem 

informações importantes como: zoneamento da gleba; quadro de áreas com as 

especificações das áreas públicas e de lotes; quantidade e tamanho de lotes; 

                                            
3 a partir de 2000-2017 é o período analisado na dissertação, portanto trata-se de um quarto período, cuja 
definição foi baseada nas características das transformações urbanas recentes, como pela disponibilidade 
dos dados dos loteamentos, que passaram a ser organizados de forma sistematizada pela SEPLURB em 
uma base digital, permitindo a construção central da pesquisa, resultando no Capítulo 3. 
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comprimento e largura das quadras; definição do sistema viário; indicação se há 

intenção de fechamento; e por fim a indicação se é EHIS, Residencial, Comercial, 

Industrial. As análises foram apoiadas nos referenciais teóricos de Lamas, Lynch, 

Macedo, Panerai, Portas, Secchi e Souza. 

O uso de ferramenta de geoprocessamento SIG – Sistema de Informações 

Georreferenciadas, foi importante, pois auxiliou na confecção de mapas temáticos 

baseados nos dados dos loteamentos levantados. Com a utilização do software 

Quantum GIS as informações dos loteamentos levantados foram modeladas em um 

banco de dados e o processamento permitiu a confecção de mapas de localização 

espacial dos loteamentos e possibilitou uma análise da espacialidade da expansão 

urbana. 

O Capítulo 3, irá tratar da parte fundamental da pesquisa, apresenta como 

ocorreu a urbanização da cidade de Campinas no período considerado, através da 

identificação de áreas de concentração de loteamentos, apresentação de mapas onde 

visualiza-se a espacialização dos tipos de loteamentos na mancha urbana da cidade. 

A análise e reflexão sobre o material produzido e os mapas, estão apoiados em 

tabelas de densidade habitacional por hectare, nos tipos de loteamentos, além de 

dados sobre o valor do m² do lote urbanizado, levantado junto a Secretaria de 

Finanças e figuras que ilustraram os diferentes tipos de loteamentos. 

No Capítulo 4 – “Estudo de Caso: Conjunto de Loteamentos Fechados e 
Loteamentos EHIS”, é um recorte espacial do universo da pesquisa, com o objetivo 

de trazer à tona e reforçar elementos que não foram possíveis identificar na escala da 

cidade, sendo necessário utilizar como parâmetro a ocorrência de loteamentos 

contíguos, no caso dos loteamentos fechados foram identificados um conjunto de 7 

áreas e para o tipo EHIS apenas 4. Dessa forma, a proposta busca abordar as formas 

específicas dos tipos de loteamentos (Fechado e EHIS) de como elas se apresentam 

no território e se relacionam com o espaço público e espaço privado de moradia frente 

a áreas definidas para os equipamentos públicos de educação e saúde dada pela sua 

distribuição.  

Por fim, são apresentadas as considerações finais e algumas proposições 

sobre o trabalho, procurando sinalizar questões referentes ao atual cenário de 

expansão urbana em Campinas. 
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CAPÍTULO 1 - EXPANSÃO URBANA POR MEIO DOS LOTEAMENTOS 

Este capítulo está dividido em cinco itens, sendo os dois primeiros a respeito 

da apresentação dos Mapas que subsidiaram a análise e os três restante trata-se da 

contextualização, isto é, do processo de expansão urbana a partir dos loteamentos, 

que são aqueles que passaram por aprovação na Prefeitura de Campinas, e foi 

dividido em três recortes temporais pelas particularidades dos fatos ocorridos, são: 

das décadas de 1920 a 1940, entre as décadas de 1950 e 1960 e por fim entre a 

década 1970 até a década de 1990. Também há um quarto período que compreende 

de 2000 a 2017, pois se trata da pesquisa desta dissertação e será abordado no 

Capítulo 3.  

O primeiro período de expansão através dos loteamentos ocorre entre 1920-

1940, à proximidade com a Capital do Estado e a implantação das estradas de ferro 

favorecem o transporte das mercadorias, as boas condições de infraestrutura em geral 

propiciaram a implantação de diversas indústrias na cidade, por conseguinte em 

decorrência do desenvolvimento industrial, Campinas apresenta o início de um 

processo de intensificação da urbanização. 

O segundo período, década de 1950 é quando a urbanização é mais 

expressiva, fato decorrente ainda do processo de industrialização em curso e o grande 

crescimento populacional e econômico, deram novo rumos a expansão. De 1940 a 

1962 o perímetro urbano aumentou um em seis vezes o seu tamanho devido à grande 

demanda por novas áreas. Este fato gerou um grande estoque de novas áreas 

passíveis de urbanização, as quais foram sendo ocupadas no decorrer do tempo. 

O início do terceiro período caracteriza-se pelo processo de intensificação da 

indústria paulista nos anos 1970, constatado a partir da expansão do número de 

postos de trabalhos e do aumento do valor da produção industrial (BAENINGER 

1992). A partir do final da década de 1980 começam a surgir o que hoje conhecemos 

como loteamentos fechados, sendo que, é na década 1990 que este novo modo de 

morar se consolida mais fortemente, com uma nova lógica de ocupação do território 

campineiro.  

Campinas ao longo do tempo configurou uma estrutura urbana radiocêntrica e 

mononuclear, com um centro polarizador e uma estrutura de ocupação descontínua, 

como ocorrência de loteamentos esparsos e sem articulação viária entre si, ainda 
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permeados por vazios urbanos, onde de um lado concentra a população de baixa 

renda, na região sudoeste (CAMPINAS, 2017), contrapondo-se as regiões norte e 

leste do município, ocupados pela população de média e alta renda, em sua maioria 

em loteamentos e condomínios fechados, próximos aos eixos das rodovias, onde 

localizam-se alguns shoppings centres, hipermercados, lojas de departamentos, até 

mesmo hotel associado a conjuntos de escritórios, utilizados como principal estratégia 

de mobilidade.  

Nas últimas décadas a estrutura urbana radiocêntrica começa a ser alterada, 

tanto por centralidades secundárias e periféricas, como exemplo a região do Campo 

Grande e Ouro Verde, devido a um deslocamento dos empregos para a periferia, 

assim como da habitação e atividades de consumo, como também do movimento 

periferia-periferia e não mais só centro-periferia. Estes movimentos quebram as 

hierarquias tradicionais, principalmente aquelas que se apoiavam sobre uma 

centralidade única.  

1.1. Apresentação do Mapa: Expansão dos loteamentos por década de 
implantação 

O Mapa 1 permite visualizar a distribuição da localização no município dos 

loteamentos que foram aprovados e implantados entre 1920 a atual (2017), que foi 

utilizado como mapa base nas análises deste Capítulo, bem como seus 

desdobramentos divididos por década de implantação. A divisão é apresentada por 

década o que permiti a interpretação das informações com a proposta dos períodos 

apresentados na contextualização histórica da expansão urbana através dos 

loteamentos. O método de confecção deste mapa está descrito no Anexo 3, item 3.1. 
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MAPA 1: Expansão dos loteamentos por década de implantação. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da SEPLURB. 
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1.2. Apresentação do Mapa: Expansão do Perímetro Urbano 

O Mapa 2 mostra as manchas onde ocorreram as alterações e ampliações de 

perímetro urbano ao longo do tempo. É em 19524 quando se instituiu a primeira Lei 

que trata especificamente sobre a linha de perímetro urbano em Campinas, 

juntamente como a Tabela 1 “Cronologia da Legislação sobre criação e alteração de 

Perímetro Urbano” que referencia as leis que instituíram os perímetros urbanos dos 

Distritos de Sousas (1964) Barão Geraldo5 (1974), e Nova Aparecida (1978). O 

método de confecção deste mapa está descrito no Anexo 3, item 3.2. 

 

 

                                            
4 Antes de 1952 o perímetro urbano de Campinas era definido no Código de Construções e/ou Código de 
Postura, a partir da instituição da Lei Estadual nº 1/1947, que passou a exigir que os municípios definissem 
sua zona urbana para serem reconhecido como sede de Município, o perímetro urbano passou a ser 
definido por lei própria específica, sendo a primeira em 1952. 
5 Observa-se que o perímetro de Barão Geraldo foi criado pela Lei 2.193/59, porém a lei que permanece 
em vigor é a 4.412/74 indicada na tabela. No Anexo 2, a título de exemplo é apresentada a lei de 1959 
que fixa o perímetro urbano do Distrito de Barão Geraldo para se ter uma ideia de como eram feitas as 
primeiras descrições de perímetro urbano. 

Tabela 1: Cronologia da Legislação sobre criação e alteração de Perímetro Urbano. 

Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da Coordenadoria Setorial de Documentação, 
Biblioteca Jurídica -PMC 
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 MAPA 2: Expansão do Perímetro Urbano. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da SEPLURB. 



26 
 

Analisando o Mapa 2 verifica-se que a definição da linha de perímetro urbano 

é de 1952 (em rosa), referente as décadas de 60 e do início da de 70, ocorrem 

sucessivas ampliações que se dão de forma contínua as áreas já definidas como 

urbana, porém de pequena extensão, (tons de laranja), verifica-se que até 1969 a 

ampliação dos limites legais deu-se pela incorporação de áreas lindeiras ao perímetro 

anteriormente instituído. Tal incorporação até o final da década de 1960 acrescentou 

aproximadamente 30.652.000m²6 à área urbana, representando um acréscimo de 

70% de área no intervalo de 17 anos, tendo essas alterações sido produzidas por duas 

leis relativas à sede do município (Lei 2.713/1962 e Lei 3.214/1964). 

Só na década de 1970 ocorreram oito alterações de perímetro relativas à sede 

do município, que tornam novas área passível de parcelamento, alterações estas que 

dobraram a área urbana do município. O destaque fica por conta da Lei nº 4.749 de 

1977 (azul escuro) onde ocorre uma grande ampliação de perímetro, principalmente 

na parte ao norte e nordeste, onde a linha do perímetro toca a Rodovia Dom Pedro I. 

Há outra grande área ao longo da Rodovia Santos Dumont, mostrando o processo de 

alargamento da urbanização, porção ocupada pelos conjuntos habitacionais dos DICs 

e o Distrito Industrial. Essa ampliação provavelmente é decorrente do ajuste de 

aprovações de loteamentos ocorrida anteriormente, portanto com caráter de 

regularização, que pode ser explicado pela ação da COHAB. 

Na segunda metade dos anos sessenta, outro poderoso fator de incremento 
à horizontalização entra em cena na cidade: a Cohab, cujo efetivo 
funcionamento começa em 1967. Desse ano até 1970, ela foi responsável 
por 51% do total de novas residências em Campinas, todas em conjuntos 
habitacionais localizados em áreas vazias e distantes da malha urbana. 
Repetiu-se com a ação da Cohab, em escala ampliada, a indução à 
especulação desenvolvida pela localização industrial SEMEGHINI (2006, 
p.61). 

Com o sancionamento da Lei Federal nº 6.766/1979, em 1980 se estabeleceu 

no município, através da Lei nº. 5.001, o perímetro da Zona de Expansão Urbana, 

definido em decorrência de imposição legal determinada pela referida Lei, que trouxe 

como normativa a aprovação de loteamentos apenas em zona urbana e de expansão 

urbana. Assim, no ano de 1981 (vermelho escuro) através da Lei Municipal 8.161/81, 

ocorreu a grande ampliação do perímetro, praticamente em todas as direções, sendo 

mais expressiva nas regiões sudoeste, sul e norte. A definição deste traçado levou em 

                                            
6 Dados extraídos do Cadernos de Subsídio para elaboração do Plano Diretor de 2006. 
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consideração os pedidos de parcelamento aprovados e também aqueles que se 

encontravam em análise na PMC. A forma tortuosa do traçado por vezes apresenta 

linhas que se deslocam em direção à periferia, que se explica muito mais pela 

localização dos diversos loteamentos com pedido de aprovação, além dos interesses 

dos proprietários de terras, do que à lógica de um crescimento ordenado. 

Depreende disso, que até 1979, ou melhor, antes da promulgação da Lei 

Federal 6.766/1979, tinha-se a situação que em 1959 pela instituição da Lei Municipal 

1.993/1959, os perímetros disciplinadores do crescimento horizontal urbano 

(perímetro urbano), eram definidos pelos então perímetros urbanos da sede dos 

distritos, das vilas e dos povoados ou bairros do Município e também pelos 

loteamentos já aprovados ou cujos planos deram entrada na Prefeitura, antes da 

promulgação da Lei 1.993/19597, as demais áreas foram definias como zona rural. 

Apenas em 1962 houve uma nova legislação a respeito da criação e alteração de 

perímetro urbano, conforme exemplificado na Tabela 1, uma vez que a lei de 1959 

reconheceu várias áreas como urbana. Portanto, foi através da Lei Municipal 8.161/81 

que ocorreram todos os ajustes necessários de perímetro urbano, decorrente dos 

procedimentos utilizados pela PMC, antes da instituição da Lei Federal de 

Parcelamento em 1979. 

E assim, apenas em 1994 houve novas áreas inseridas no perímetro (verde 

escuro) preenchendo alguns espaços deixados anteriormente. Em 1997 o perímetro 

sofre um pequeno acréscimo para atender a implantação de uma indústria que 

pretendia se instalar no município de Campinas, tendo a mesma negociado a compra 

de uma área rural situada ao sul do município. 

Com efeito, a delimitação do perímetro urbano foi alterada dezoito vezes ao 

longo do período analisado, qual seja 1952 a 1996, assegurando invariavelmente 

ganhos imobiliários para os proprietários dessas áreas, e seguramente, uma demanda 

social para o poder público, que sem sombra de dúvida se traduz em custos 

financeiros, para administrar muito mais áreas urbana, a Tabela 2 indica a 

quantificação dessas ampliações. 

 

                                            
7 este fato explica as divergências entre a abrangência dos loteamentos aprovados principalmente na 
década de 1950 (Mapa 1, destacado em laranja) em relação a mancha do perímetro urbano (Mapa 2, 
destacado rosa), ou seja, até a instituição do referido código de obras de 1959 não havia regras objetivas 
sobre o perímetro urbano, assim os loteamentos aprovados e os que se encontravam em análise tiveram 
seu reconhecimento como urbano e assim inserido nele. 
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Só depois em 2012 com a promulgação da Lei Complementar 35/2012, Plano 

Local de Gestão da então Macrozona 5 que novas áreas foram inseridas no perímetro 

(cinza), decorrente dos estudos que subsidiaram o referido plano. 

 

 

Tabela 2: Ampliação do Perímetro Urbano Legal no Município de Campinas 1952/1996 

Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da SEPLURB, 2006. 
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1.3. Ocupação e expansão nas Década de 1920 a 1940 

A proximidade com a Capital, propiciou a implantação das estradas de ferro 

viabilizando o transporte de mercadorias e possibilitando a implantação de diversas 

indústrias dada as boas condições de infraestrutura geral, a população atinge nesta 

década “50mil habitantes” de acordo com Bergó apud Badaró (1996, p.36).  

O desenvolvimento industrial trouxe para Campinas, conforme coloca Badaró 

(1996, p.36), a intensificação do processo de urbanização, a valorização dos terrenos 

existentes e a grande expansão da área urbana edificável. A expansão ocorrida a 

partir de 1925 estava relacionada a necessidade de novas habitações, causado pelo 

apelo na época de bairros exclusivamente residenciais e ao emprego seguro de 

capitais, acompanhado por um novo padrão de urbanização, em contrapartida há uma 

área urbana que quase não se expandiu8 entre 1900 e 1925, sofrendo pequenas 

complementações viárias realizadas pela Prefeitura. O crescimento não era mais 

patrocinado pela Prefeitura, referente aquela “malha reticulada que caracterizava a 

expansão da cidade desde a sua fundação” (BADARÓ 1996, p.36), visto que, na 

década de 1920, houve a aprovação de 24 novos loteamentos, correspondendo a 

2,61Km², conforme apresentado na Tabela 4 p.38.  

Desta maneira, foi a iniciativa privada que passou a realizar loteamentos no 

município através das companhias de loteamentos, retalhando o solo de chácaras 

periféricas e antigas fazendas de café pouco produtivas próximas a área urbana, 

devido à valorização dos terrenos municipais escassos e bastante procurados.  

O mercado imobiliário em Campinas passou então a ser um “novo e rentável 

negócio”: 

(...) entrava em cena a especulação imobiliária, como protagonista principal 
do novo desenho da cidade. O lote urbano, entendido como mercadoria, iria 

                                            
8 A grande epidemia de febre amarela em 1889 abalou a economia e a demografia, determinando um 
esvaziamento e uma estagnação do crescimento da cidade até praticamente os anos 1920, quando foi 
retomado o crescimento da população urbana do município. Segundo Martins 2015 p.511) “a cidade 
passou por uma série de intervenções e mudanças visando seu saneamento. Enquanto o governo 
estadual esperou uma nova e mortífera epidemia em 1896, para então enviar a Comissão Sanitária e seu 
aparato à cidade, a Intendência Municipal tomou suas próprias medidas para melhorar as condições de 
salubridade, como a implantação de um serviço de água e esgoto, a remoção das cocheiras do centro da 
cidade e a melhoria da coleta de lixo. Em 1892, o engenheiro Francisco Sales de Oliveira Jr. apresentou 
um plano de saneamento para Campinas incluindo o calçamento de ruas, aterramento de poços e fossas 
e drenagem de brejos e várzeas dos córregos que cortavam a cidade”. 
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presidir a expansão urbana ao sabor dos interesses do capital bem adiante 
da demanda efetiva da população (BARADÓ 1996, p.36). 

Com a crise da econômica mundial de 1929, a economia cafeeira brasileira é 

afetada diretamente causando impactos significativos aos interesses da elite local, 

que passa a ver como viável a modificação da propriedade rural para urbano, isto é, 

o investimento na construção civil passa a ser um negócio seguro de transferir capital 

de um ramo para outro, assim os proprietário de fazendas de café, através do capital 

acumulado no setor agrícola que, com a crise, podem viabilizar as novas atividades 

urbanas que começavam a se desenvolver na cidade. 

De acordo com Badaró (1996, p.37), os novos loteamentos, que são projetados 

pelas empresas privadas encaminhados a aprovação da prefeitura, em sua maioria 

não seguiam critérios técnicos e muito menos eram integrados a um planejamento 

geral da cidade. Essa nova forma de expansão urbana fez com que muitos bairros 

ocorressem fora do perímetro urbanizado, passando a ter problemas de ligação viária 

entre eles e com o centro da cidade, pela distância da época (em torno de 2 a 3Km) e 

pela necessidade de transposição da linha férrea, conforme indicado na Figura 1. 

Outra questão apontada foi quanto à infraestrutura do sistema de abastecimento de 

água que era insuficiente, além da necessidade de obras viárias, de pavimentação, 

de transporte e esgoto para atendimento destes bairros distante para a época. 

Alguns loteamentos que hoje são conhecidos bairros tradicionais de Campinas 

começaram a ser implantados, a Figura 1 ilustra a localização deles (destacado em 

verde) em relação ao centro da cidade. A oeste o Jardim Guanabara9, Jardim 

Chapadão10 e Bomfim11, estão em aparente continuidade ao centro, porém segregado 

pela linha férrea do antigo ramal da Companhia Mogiana, que foi durante um bom 

tempo um obstáculo, uma dificuldade a expansão urbana simbolizando um referencial 

importante no traçado da cidade. Ao Sul o Parque Industrial12, Vila Marieta13 e São 

Bernardo14, foram implantados em flagrante descontinuidade com a cidade existente, 

desconectado cerca de 2 a 3km do Centro, criando dificuldade com o provimento de 

infraestrutura. De acordo com Badaró (1996, p.30-36) esses parcelamentos distantes 

                                            
9 Lei 441/1928 
10 Lei 150/1946 
11 Lei 164/1946 
12 Lei 423/1928 
13 Decreto 76/1934 
14 Lei 1057/1953 
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para a época, oferecem lote com preços dentro das possibilidades econômicas dos 

operários, porém apresentavam precária infraestrutura urbana.  

 

  

 

Figura 1: Ocupação dos Primeiros Bairros distantes da área urbana continua (Planta de 1929). 
Elaborado pelo autor, Planta Base de 1929 da PMC. 
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Em 1934, é publicado o Decreto nº 76, de 16/03/1934, que dispunha sobre o 

Código de Construções e dividia a cidade em quatro zonas concêntricas de acordo 

com a sua localização, que vigorou até 1959 com a publicação do novo Código de 

Obras e Urbanismo a Lei 1.993/1959. A população urbana de Campinas atinge em 

1937, 69.010 habitantes e a área urbana, de acordo com Badaró (1996, p.56-59), 

cresce a partir das áreas concêntricas (círculos destacados na Figura 2, p.34), que se 

distinguiam conforme o uso do solo:  

Instalou-se, pois, espontaneamente, uma nova estrutura rádio-anelar-
concêntrica na qual o antigo centro urbano assumiria gradativamente 
características terciárias, com forte poder polarizador sobre a periferia 
residencial e industrial, com o qual passou a ligar-se, como outrora se ligava 
ao campo, isto é, através das mesmas vias radiais, antigas saídas da cidade 
BADARÓ (1996, p.58). 

Neste período, é quando em 1934 é contratado Prestes Maia para elaborar o 

plano de urbanismo da cidade, resultando na aprovação do ato nº 118 em 1938 para 

o Plano de Melhoramentos Urbanos de Campinas, com uma visão de totalidade da 

cidade. De acordo com Lima (2007, p.2) estes planos são marcados “principalmente 

na questão da circulação, os planos e teorias urbanísticas do início do século XX, 

utilizaram os espaços públicos e áreas verdes como elementos estruturadores do 

traçado urbano”. 

Este Plano teve o caráter do urbanismo vinculado à prática, reforçando o 

processo de expansão verificado, contemplando uma estrutura viária rádio 

concêntrica que planeja a circulação, tendo um enfoque projetual fortemente marcado 

por conceitos de estética urbana e valorização da paisagem, representante do assim 

denominado “urbanismo de autor”. Os edifícios e parques públicos são tomados como 

símbolos monumentais da cidade, em um ideal de civilidade voltado aos objetos 

resultantes da intervenção urbanística (CAMPINAS, 2006). 

No Plano de Melhoramentos a prefeitura é apresentada como a realizadora das 

demandas da sociedade civil representada por membros de segmentos mais 

influentes da comunidade, como na Comissão de Melhoramentos, constituída com a 

função de julgar e aprovar ou não, as medidas propostas pelo plano.  

A cidade é então fisicamente definida por meio da abertura de grandes 

avenidas estruturadoras, numa proposta voltada para a constituição do “centro” 

histórico, que resultou em uma grande renovação, com tratamento próprio, a partir da 

preocupação estética e cívica, permitindo também condições de acessibilidade para 
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áreas mais periféricas, justificando as propostas de alargamento de ruas e 

padronização de edificações particulares. Prestes Maia então planeja a circulação, 

além de propor áreas verdes para parques e novos conceitos para as áreas 

residenciais, contemplando “jardins, escolas, comércio e zoneamento próprio”, 

resultando no sistema radioconcêntrico, como pode ser observado na Figura 2.  

A “perimetral externa”15 teve como objetivo liberar do tráfego de travessia o 

centro da cidade, que era mais estreito e congestionado e servir como park-way16, 

além de fins econômicos, estéticos, higiênicos e de segurança, já que Campinas 

naquela época identificava bairros e arruamentos lado a lado, porém mal ligados entre 

si, sem grandes vias de conexão, continuas e amplas. 

No que diz respeito a expansão urbana a Figura 2 mostra que a perimetral 

externa e suas transversais passaram a articular aqueles loteamentos representado 

na Figura 1, p.31, o Parque Industrial, Vila Marieta e São Bernardo, desconectados 

da macha urbana consolidada daquela época e o Jardim Guanabara, Jardim 

Chapadão e Bomfim segregado pela ferrovia, ao mesmo tempo abriu a possibilidade 

para urbanização de novas áreas através destas vias de acessibilidades em todas as 

direções. Na década de 1930, conforme apresentado na Tabela 4 p.38, foram 

aprovados cerca de 51 loteamentos, o que correspondeu ao um incremento de 

1,48Km² de novas áreas. 

                                            
15 Dados extraídos do Relatório Preliminar de Prestes Maias para o Plano de Melhoramentos de 1938 
para a Cidade de Campinas. 
16 park-way é uma expressão inglesa para definir avenidas parques, o que significa arborizar e equipar 
com passeios e pequenos jardins as calçadas ao longo das grandes vias. Solução que também pode ser 
utilizada em avenidas ao longo de rios e lagos ajudando na preservação dos mananciais e utilizando-os 
como elementos paisagísticos. Numa escala maior estes espaços ao longo de cursos d’água podem ser 
considerados parques lineares. (Mello apud Lima 2004 p.3) 
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A perimetral média17 era constituída em grande parte por avenidas arteriais 

existentes, como exemplo destacamos as atuais Av. Andrade Neves, Av. Barão de 

Itapura e Av. Júlio de Mesquita, sendo que algumas tiveram proposta de alargamento 

do seu leito carroçável.  

                                            
17 Dados extraídos do Relatório Preliminar de Prestes Maias para o Plano de Melhoramentos de 1938 
para a Cidade de Campinas. 

Figura 2: Plano de Prestes Maia para Campinas em 1934. 
Fonte: Silva, 2008, p.56 
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No início da década de 1940, a população urbana de Campinas atingiu 129.940 

habitantes (Censo Demográfico 1940), dessa forma, já é possível perceber, ainda que 

de forma incipiente, alguns loteamentos descontínuos ou deslocados da mancha 

urbana existente na época (destacado em roxo) no Mapa 3 que refere-se a um 

destaque (zoom) do Mapa 1, conjugado com a linha do perímetro urbano (Lei 

Municipal 737/52) do Mapa 2. A cidade se caracteriza por uma expansão ainda 

contínua, porém ocorrem bairros não contíguos a área urbanizada, a sudoeste (Jd. 

Anchieta, Vila Anhanguera e São Bernardo) e ao norte (Fazenda Taquaral e Parque 

Taquaral), visto que, o crescimento urbano não atingiu os dois loteamentos 

implantados nas décadas anteriores.  

De acordo com os dados da Tabela 4 p.38, nesta década foram loteados em 

torno de 8,76km², através de 95 novos loteamentos, configurando uma estrutura 

urbana caracterizada por um núcleo que se diferenciava internamente, com o 

alargamento de algumas ruas, reflexo do Plano de Melhoramentos e também pelo 

início da formação de uma periferia que somente seria ocupada posteriormente. 

 

  

MAPA 3: Expansão dos Loteamentos [até a década de 1940] 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da SEPLURB. 
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1.4. Ocupação e expansão nas décadas de 1950 e 1960 

A partir dos anos 1940-1950, de acordo com Santos (1993) no Brasil criam-se 

condições políticas organizacionais que permitiram a industrialização. Trata-se de 

uma ação advinda do poder público que proporcionou ao mercado interno um papel 

de destaque e uma nova lógica econômica e territorial.  

Essa lógica da industrialização que prevalece: o termo industrialização não 
pode ser tomado, aqui, em seu sentido estrito, isto é, como criação de 
atividades industriais nos lugares, mas em sua mais ampla significação, como 
processo social complexo, que tanto inclui a formação de um mercado 
nacional, quanto os esforços de equipamento do território para torná-lo 
integrado, como a expansão do consumo em formas diversas, o que 
impulsiona a vida de relações e ativa o próprio processo de urbanização. 
Essa nova base econômica ultrapassa o nível regional, para situar-se na 
escala do país; por isso, a partir daí, uma urbanização cada vez mais 
envolvente e mais presente no território dá-se com o crescimento 
demográfico sustentado das cidades médias e maiores, incluídas, 
naturalmente, as capitais de estados (SANTOS 1993, p.30). 

O Estado de São Paulo no pós-guerra apresenta um notável processo de 

industrialização, no que tange aos estabelecimentos do setor de bens de consumo 

durável, intermediário e de capital. 

Campinas, nos anos 1950, apresentava condições muito particulares em 

termos de acessibilidade, contando com um sistema ferroviário que tinha o município 

como centro, caracterizando-se como uma região de conexões e rotas de 

comunicação terrestre. Segundo Villaça (2001, p.20) as vias regionais de transportes 

constituem o mais poderoso elemento na atração de expansão urbana. A rodovia 

Anhanguera havia sido inaugurada em 1948, e se constituía na principal via de 

transportes e comunicações para o interior e para a capital, funcionando como eixo 

indutor da localização industrial a partir dos anos 50.  

De acordo com Semeghini (2006, p.41), várias empresas se instalaram ao 

longo da via Anhanguera, dado seu porte e alcance no mercado nacional, como 

consequência, houve a indução à urbanização acelerada no seu eixo e entorno. A 

partir desta década começa a ocorrer um grande crescimento populacional do 

município. A década de 1960 é um período de grande movimento de migração do 

campo para a cidade e também em direção às cidades maiores e mais 

industrializadas. Também coincide com um novo ciclo da industrialização no Brasil. 
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O Estado de São Paulo tem um importante crescimento industrial no pós-guerra 

com a implantação de importantes estabelecimentos do setor de consumo durável, 

intermediário e de capital, principalmente na Grande São Paulo e no seu entorno. 

Segundo Negri (1996, p.89) a participação da capital no total do valor da produção do 

Estado caiu de 53,9%, em 1939, para 51,1%, em 1956, e aumentou 

consideravelmente o valor da produção nos municípios vizinhos, que passaram de 

10,6% em 1939, para 15,5% em 1956. 

Dessa maneira, de acordo com Semeghini (2006, p.40), Campinas foi a única 

outra região além da Grande São Paulo que atraiu as novas indústrias em escala 

considerável, o crescimento industrial e populacional acelerou-se, houve o processo 

de expansão física dos espaços urbanos no município e na área adjacente. A 

população urbana cresceu a uma taxa de 3,7% a.a., de acordo com dados censitários 

entre a década de 1950/1960, passando de 152.547 em 1950 para 219.303 habitantes 

em 1960, houve então um incremento em torno de 67mil pessoas, conforme dados da 

Tabela 3 - Crescimento Populacional do Município de Campinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Em 1960, Campinas passa a ser considerada como a maior cidade do interior 

paulista em termos de população, representando 11,9% da população do Estado. O 

crescimento acentuado da população e da economia da cidade a partir dos anos 50 

gerou uma demanda por novas áreas urbanas, nesta década foram aprovados 347 

novos loteamentos, que representou 65,3Km² de novas áreas loteadas, comparado 

Tabela 3: Crescimento Populacional do 
Município de Campinas. 

Fonte: IBGE e *Fundação SEADE 
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aos 95 da década anterior representando apenas 8,76km², como pode se observar na 

Tabela 4 e a Figura 3 representado pelo Gráfico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A forma de incorporação dessas novas áreas se deu em virtude do 

parcelamento do solo, decorrente de dois fatores: crescimento da demanda por 

habitações e pela valorização imobiliária. A década de 50, então foi marcada por um 

intenso parcelamento do solo urbano, a ocupação descontinua da área urbana gerou 

grandes vazios urbanos, que se deu através do processo especulativo, gerando lotes 

Tabela 4: Total de loteamentos aprovados por 
década (1920 – 2010) / Município de Campinas 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas – 
** Coordenadoria de Parcelamento do Solo DUOS/SPLURB, 

2017 e ***DEPLAN/SEPLURB, 2017 
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Figura 3: Gráfico representando a relação entre a quantidade de loteamentos 
aprovados x área implantada em (Km²) para cada década, com base na Tabela 4. 
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ociosos à espera de valorização. Em suma, é a partir desta década que ocorre a 

alteração da distribuição das áreas urbanas e a cidade passou a se expandir através 

dos parcelamentos distantes. 

Os vazios urbanos se impuseram, no século XX, como importantes elementos 

da forma urbana das grandes cidades (BORDE, 2006 p.213). Outro autor, BAZOLLI 

(2009), acrescenta, que os vazios urbanos são decorrentes de uma dinâmica espacial 

associada às perspectivas econômicas, que:  

No tratamento da dinâmica espacial da cidade, sob a ótica e perspectiva da 
economia urbana, os vazios urbanos são decorrentes de fatores estruturais e 
da apropriação da renda da terra urbana. Aos fatores estruturais se atribui a 
polarização espacial inerente ao capital e à apropriação da renda da terra, 
pela retenção de porções do território pelo Estado ou por agentes privados. 
Essas condições justificam o crescimento da periferia, pela inacessibilidade 
ao solo urbano, principalmente nas áreas centrais, pela prática imobiliária de 
preços elevados (BAZOLLI 2009) p.107). 

Por conseguinte, entende-se por vazios urbanos, como espaços não 

edificados, são vazios no sentido formal, pois não são construídos, porém, são 

carregados de significados, sendo que esses vazios se encontram em poder dos 

proprietários de terra que detém sobre eles diversas táticas de apropriação da renda 

da terra. Assim, os vazios urbanos, constituído por lotes, glebas e até mesmo 

fazendas, podem ser a forma de reter as terras para adquirir vantagens pelos 

proprietários fundiários, cujo objetivo é expandir as diversas formas para extrair a 

maior renda da terra (ZANOTELLI; FERREIRA, 2017).  

O grande incremento de novos loteamentos é mostrado no Mapa 4, (em laranja 

claro), onde a maioria dos loteamentos desconexos da área urbana ocorrem no 

sentido sudoeste, em direção a área do Aeroporto de Viracopos. Também ocorreu a 

ocupação distante dos loteamentos no sentido noroeste, nas áreas próximas a 

Rodovia Anhanguera. Em continuidade a área urbanizada anteriormente, a cidade se 

desenvolve e ocupa áreas nos sentidos sul e leste. 

Nesta perspectiva da expansão urbana e de intensificação deste processo, o 

Decreto 76/1934 ainda em vigor, trazia regulamentações importantes para a 

aprovação de arruamentos, que resultou na aprovação de muitos loteamentos, pois, 

não oferecia mecanismos de regulação da expansão urbana horizontal, visto que, as 

áreas rurais podiam também ser loteadas e vendidas, de forma que pudessem passar 

automaticamente a fazer parte da área urbana. Assim, as áreas parceladas na forma 
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de loteamentos aprovados na década de 1950, em grande parte estavam fora do 

perímetro urbano, que fora estabelecido na Lei Municipal nº 737/1952. 

Estes planos de arruamentos (loteamentos) deveriam ser submetidos a 

aprovação da Prefeitura e se julgado adequado a municipalidade traçaria as principais 

vias18 de comunicação e os espaços livres19 que achasse necessário ao interesse 

geral da cidade.  

 

Assim, o processo de parcelamento do solo urbano com a produção de vazios, 

acentuado no começo dos anos 50, segundo Semeghini (2006, p.61), se deu por meio 

das instalações das novas indústrias, que serviram como principal indutora, associado 

                                            
18 Quando o terreno a ser arruado for maior ou igual a 40.000m², o espaço ocupado pelas vias de 
comunicação (ruas, avenidas) não pode ser menor do que 20% das áreas das ruas e dos espaços livres 
da superfície total do terreno. (Artigo 11º, Decreto 76/34). 
19 Os espaços livres (praças, jardins etc.) devem ter uma área de no mínimo 5% da área total na zona 
urbana; 7% na zona suburbana e 10% na zona rural. (Artigo 11º, Decreto 76/34). 

MAPA 4: Expansão dos Loteamentos [1950-1959]. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da SEPLURB. 
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ao processo de ocupação horizontal20 do espaço urbano. A isto acrescenta-se a 

permissão da transformação de área rural em urbana na forma de arruamentos pelas 

regras do Código de Obras de 1934.  

As novas indústrias geraram uma economia de aglomeração, que ocorreu 

devido à necessidade da utilização de uma mesma infraestrutura de serviços, tais 

como a água, transportes, comunicações, bem como de economias externas (Singer 

1980, p.32).  

Deste modo, “A cidade é, via de regra, a sede do poder e, portanto, da classe 

dominante” Singer (1980, p.12). O desenvolvimento econômico é resultado da relação 

do setor do mercado interno e externo, que causa mudanças estruturais internas 

significativas. Por outro lado, o setor de mercado interno é praticamente o urbano, e 

este urbano necessita e causa um movimento territorial de pessoas, ocorrendo assim, 

as migrações que se aglomera e se ocupam do espaço, transformando novamente o 

urbano. 

O desenvolvimento significa um aumento da urbanização. Dessa forma, pode-

se depreender que o desenvolvimento passa necessariamente pelo processo de 

urbanização, com a concentração de atividades num dado território. Paul Singer 

afirma que o desenvolvimento provocou um processo de crescimento das cidades e 

do mercado urbano. 

De acordo com Baeninger (1992) é na segunda metade da década de 1950, 

que Campinas indicava novas características no que tange as formas de 

parcelamento e ocupação do solo. A implantação das indústrias dispersas no espaço 

urbano de Campinas, proporcionou a ação do capital industrial associado ao capital 

imobiliário, sob a aprovação do poder público. Desta maneira, começava um intenso 

processo de especulação imobiliária: 

dava-se início a um novo processo de crescimento urbano, com um padrão 
definido por espaços vazios à espera de valorização, verticalização das áreas 
já urbanizadas e, posteriormente, o surgimento de novos bairros e 
loteamentos (cada vez mais distantes) para as classes de mais baixa renda 
(BAENINGER, 1992, p.65). 

Dentro deste cenário, no qual se desponta uma continua demanda por 

habitações populares, é através da Lei 3.213/1965 que ocorre a institucionalização da 

                                            
20 entendido como processo de ocupação residencial por moradias unifamiliares em edificações de até 
dois pavimentos, viabilizado pela COHAB. 
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COHAB Campinas21. A partir desse contexto os conjuntos habitacionais financiados 

pelos SFH, além de loteamentos populares da iniciativa privada, passaram a constituir 

o processo de periferização marcado pelo espraiamento da macha urbana do 

município. Estes empreendimentos eram projetados para atender a crescente 

população de baixa renda e tinham em suas características pouca ou nenhuma 

infraestrutura básica (BAENINGER, 1992). 

De acordo com, Semeghini (2006, p.61), a COHAB foi responsável por 51% do 

total de novas residências em Campinas, da sua institucionalização até o ano de 1970, 

todas em conjuntos habitacionais de baixa renda, localizados em áreas vazias e 

distantes da malha urbana, fez surgir entre as regiões Oeste e Sul uma grande 

expansão urbana, ainda que associado à especulação desenvolvida pela 

localização22 industrial.   

Desde a sua fundação a atuação da COHAB constituiu como um bom exemplo 

da privatização da ação do poder público, ou seja, ainda que sob controle acionário 

da prefeitura, poderiam participar como acionista pessoas jurídicas de direito privado 

e pessoas físicas, que através de um Conselho de Administração, cujos 

representantes não apenas do governo, mas também dos interesses empresariais 

privados urbanos como agentes da construção civil, projetos, transportes, dentre 

outros, poderiam partilhar das decisões. Acrescenta Semeghini o fato de estar: 

(...) trabalhando com recursos federais, sua atividade, não obstante, 
escapava ao controle dos órgãos executivos e legislativos locais, não se 
submetendo às diretrizes de planejamento urbano. Ao procurar os terrenos 
mais baratos, para viabilizar o acesso à residência de camadas de mais baixa 
renda, e na ausência de controle democrático sobre o uso do solo, servia 
muitas vezes aos interesses do capital imobiliário especulativo (SEMEGHINI, 
2006, p.62). 

A COHAB local contribuiu significativamente para dotar de novos contornos a 

ocupação urbana de Campinas. Se inicialmente esta acompanhou a instalação das 

plantas industriais (DIC)23, posteriormente: 

a construção de moradias para classes de renda mais baixas direcionou-se 
majoritariamente para as proximidades das áreas loteadas esparsamente, no 

                                            
21 Empresa de economia mista que de acordo com a legislação municipal tinha como objetivo o estudo e 
a solução do problema da habitação popular no Município de Campinas, planejando e executando, 
prioritariamente, a erradicação de moradias que apresentam condições semelhantes às favelas, 
substituindo-as por casas que possuam os requisitos mínimos de habitabilidade. 
22 a localização urbana é um tipo específico de localização: aquela na qual as relações não podem existir 
sem um tipo particular de contato: aquele que envolve deslocamentos dos produtos e dos consumidores 
entre os locais de moradia e os de produção e consumo. (VILLAÇA, 2001, p.23) 
23 Distrito Industrial de Campinas. 
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período de 1946-54, pelo capital imobiliário loteador (…) a lógica dessa 
ocupação favoreceu ainda dois outros importantes segmentos do capital 
mercantil local: transporte e comércio varejista. Por ser caótica, essa 
ocupação não interligava os bairros; no final da década de 60, apenas um 
décimo da cidade podia ser atingindo sem baldeação pelos transportes 
coletivos (…) o comércio se desenvolveu externamente concentrado na 
região central” (ZIMMERMANN apud BAENINGER, 1992 p.82). 

Os efeitos da expansão especulativa ocasionaram ao poder público, sob a 

forma de custos, a necessidade de implantação de serviços de infraestrutura básica 

em atendimento a crescente demanda por redes de água e esgoto, extensão das 

redes de transporte coletivo através dos vazios urbanos para atingir loteamentos 

periféricos cada vez mais distantes, reflexo de uma política desenvolvida pelo próprio 

Governo. Não foi a pressão demográfica que determinou o faturamento, e sim a 

maneira como o capital imobiliário se apropriou do crescimento da cidade. 

Ao final, na década de 1960 verifica-se que a expansão urbana (em azul) no 

Mapa 5, teve um crescimento em torno da área urbana já consolidada e também 

verifica a expansão de loteamentos no Distrito de Barão Geraldo e a instalação da 

Unicamp (1966). A população de Campinas, em 1960 já contava como 219.303 

habitantes, chegando em 1970 a cifra de 375.864, que de acordo com Baeninger 

(1992, p.63) representava 2,1% da população do Estado de São Paulo e 4% da 

população do Interior. Em relação ao grau de urbanização o município apresentava-

se muito acima da média estadual, ou seja, 84,4% contra 62,8%, respectivamente. 
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A década de 1960 também apresentou incremento de área da mancha urbana, 

não tão significativa em termos percentuais quanto as anteriormente mencionadas, 

mas ainda assim de relevância em termos de quantidade de área sob intervenção. 

Verificou-se no período uma ampliação da ordem de 45%, o que corresponde a 

15,15Km² acrescidos à área urbana, tendo ocorrido na década de 1960 a aprovação 

de 73 novos loteamentos. 

De acordo ainda com Baeninger (1992) tanto a dinâmica econômica como 

populacional do interior paulista começava a adquirir novas características que se 

intensificaram no decorrer dos anos 70. Em suma, o processo de industrialização em 

curso trouxe novas feições ao Município, produzindo uma estrutura social complexa e 

bastante diferenciada. De um lado, o mercado de trabalho em Campinas passou a 

exigir, cada vez mais, mão-de-obra qualificada, reforçando o contingente de 

profissionais liberais de várias modalidades, o que contribuiu para engrossar a classe 

média campineira, que viriam residir principalmente na região norte e nordeste. Por 

outro lado, a expansão do “setor informal” atraiu contingente considerável de 

população de baixa renda, sendo que 41% dos migrantes chegando no município na 

MAPA 5: Expansão dos Loteamentos [1960-1969] 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da SEPLURB 
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década de 70 não apresentavam nenhum grau de instrução escolar e 32% apenas o 

primário/elementar (Baeninger 1992, p.81). Esta população viria a ocupar 

principalmente a região sudoeste da cidade, precisamente nos conjuntos 

habitacionais promovidos pela COHAB. 

Em decorrência a esses fatores, as décadas seguintes, seriam marcadas pelo 

movimento da economia, acompanhado de importantes modificações espaciais, num 

processo denominado de interiorização do desenvolvimento econômico no Estado de 

São Paulo, que se manifestou fortemente nos anos 70, cujo crescimento da economia, 

foi bastante acentuado nas atividades industriais. 

1.5. Ocupação e Expansão Urbana nas décadas de 1970 a 1990 

A partir da década de 70 as ocupações e expansão urbana passaram por um 

processo que de acordo como Portas et al. (2011, p.168) foi de um “urbano extensivo, 

descontínuo e fragmentado” que correspondeu a boa parte do contexto pós anos 70. 

Este novo modo de entender e construir o território que se consolidou veio para 

ficar. Essa consequência direta de novas formas de habitar e socializar, novas lógicas 

de mercado e novos processos de urbanização marcados pelo aumento da 

mobilidade, por uma expansão urbana que não segue a lógica da continuidade, mas 

a da rede de infraestruturas existente e da disponibilidade de áreas por edificar, pelo 

comércio de massas, por novos processos de distribuição dos produtos e da 

informação, por novas formas de trabalho, pela alteração das estruturas sociais e 

familiares, pela multiplicação e sobreposição das redes relacionais e das plataformas 

que as suportam, sejam físicas e virtuais e por novos modos de cada um encarar o 

seu papel na sociedade. 

As décadas de 70, 80 e 90 foram marcadas por uma complexidade ímpar de 

fatos nos setores econômicos, industrias, de construção civil, impactando 

sobremaneira o cenário e a estrutura demográfica da região. 

1.5.1. Década de 1970 

A economia paulista teve expressivo crescimento, nos anos 70, acompanhado 

por importante modernização e diversificação, sua estrutura industrial diferenciou-se 

pela ampliação da participação dos setores produtores de bens de capital e de 

consumo durável como mecânica, material de transportes, material elétrico e de 
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comunicações. A produção agropecuária ganhou significativo espaço no mercado 

internacional através do dinamismo agroindustrial como os complexos da soja, da 

carne e da laranja e, também, pela expansão da produção energética através do 

projeto PROÁLCOOL, com estreitas ligações com o seu setor industrial.  

Dados, mostram que, a participação do interior no total do estado passou de 

29% em 1970, para 34% em 1975, configurando o interior do Estado como a segunda 

concentração industrial do país (GONÇALVES E SEMEGHINI, 2002, p.34). Diante de 

tal cenário, o campo começou a se esvaziar em todo o estado, diminuindo assim, o 

peso da população rural, que passou de 37%, em 1960, para 20% em 1970, chegando 

a 11% em 1980. 

O setor terciário diferenciou-se pela expansão de segmentos mais dinâmicos 

como comunicações, serviços bancários e transportes, suas cidades médias 

cresceram acima da média estadual absorvendo grande contingente de migrantes. Os 

setores de telecomunicações e microeletrônica, no município de Campinas se 

aproveitaram da presença das universidades UNICAMP e PUCCAMP, constituindo-

se, portanto, em um polo industrial de alta tecnologia.  

O processo de modernização e tecnificação da agricultura na região de 

Campinas formou um forte segmento industrial agro processador. A partir dos anos 

70, deslocaram-se para Campinas importantes indústrias, além de investimentos 

governamentais como o polo petroquímico em Paulínia, que alteram 

significativamente o panorama urbano do Estado de São Paulo.  

A década de 1970 foi um momento de realização de grandes obras viárias na 

cidade. Foi no governo de Lauro Gonçalves (1973-1977) que ocorreu a implantação 

do sistema viário previsto no Plano Preliminar de Desenvolvimento Integrado (PPDI), 

que foi elaborado durante o governo de Orestes Quércia (1969-1973). O plano deu 

importância à implantação de eixos viários que estimulassem o crescimento nas 

direções norte-sul. 

Ao longo desta década, são implantadas importantes interligações, isto é, os 

eixos de expansão do PPDI, que preveem a implantação da avenida Norte/Sul e das 

interligações do centro de Campinas com Valinhos, com o distrito de Sousas e com o 

distrito de Barão Geraldo, e que foram realizadas durante o governo do Prefeito Lauro 

Péricles Gonçalvez (1973/77) (CAMPINAS, 2006, p.33). 

O enfoque dado pelo PPDI ao Eixo de Expansão Geográfica Norte, em 

consonância com investimentos de infraestrutura rodoviária do Estado, favorece a sua 



47 
 

destinação a empreendimentos voltados à população de renda mais alta, atendendo 

à demanda de crescimento de uma parte da cidade. Seus desdobramentos 

contribuíram para preparar a fase de expansão e valorização imobiliária do município 

ocorrida a partir da década seguinte, quando têm início empreendimentos 

habitacionais do tipo loteamentos fechados e condomínios, que passam a se instalar 

nos eixos das regiões norte/leste do município acompanhando a rota de grandes 

instituições e estabelecimentos de consumo regional e indústrias tecnológicas 

(CAMPINAS, 2006, p.34). 

Conforme aponta Portas et al. (2011, p.51) um nó rodoviário não é apenas um 

lugar onde se “cruzam fluxos – como uma rotatória no século XIX”, mas, sobretudo, 

“um polo gerador de ofertas, ambiências ou externalidades urbanas”. Estes nós, 

constituem um elemento fundamental da urbanização extensiva e da produção de 

lógicas relacionais que pouco dependem da tradicional contiguidade/proximidade 

física.  

Este fenômeno se manifesta em Campinas através do eixo ao norte e leste, 

que merece uma atenção, pois refere-se das áreas do Distrito de Barão Geraldo-

Paulínia, pela atual rodovia Zeferino Vaz e de Jaguariúna-Mogi Mirim, pela Rodovia 

Adhemar de Barros e o eixo de expansão urbana em direção aos distritos de Sousas 

e de Joaquim Egídio. A ocupação urbana apresentou características distintas da 

região sudoeste, com predomínio de habitações para as camadas de renda média e 

alta a partir da década de 70 e com a localização de grandes centros de consumo de 

porte regional, como os shopping-centers, hipermercados na década de 80.  

A abertura da rodovia D. Pedro I (1972), a instalação da Unicamp (1966), do 

Campus I da Puccamp (1976), da Replan, do Polo Petroquímico e a instalação do 

Polo da Alta Tecnologia do CIATEC (Polo I), a partir da década de 70 consolidaram 

este eixo (SEMEGHINI 2006, p.65-66). Trata-se aqui dos espaços mais nobres do 

município, de elevada produtividade do solo. De acordo com Hall (2005), há três 

condições necessárias para a consolidação da expansão periférica, representado por 

uma rede de infraestrutura de mobilidade, o deslocamento do emprego e dos centros 

de consumo e o consequente deslocamento da população com acesso ao automóvel. 

 Caiado e Pires destacam que: 

com ampliação das condições gerais de infra-estrutura, especialmente o 
sistema viário, e as novas tecnologias de comunicação, há maior 
possibilidade de escolha da localização de moradias pelas camadas de mais 
alta renda, bem como para as empresas. (CAIADO e PIRES, 2006, p.6) 
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Em termos de crescimento físico, a área urbana na década de 1970, 

representou um aumento na ordem 25,13Km² de novas áreas parceladas, número 

esse também significativo e dentro dos mesmos padrões já identificados, ou seja, 

crescimento ligado a área consolidada e crescimento esparso em áreas periféricas. 

Nessa década foram aprovados pelos órgãos públicos 86 novos loteamentos. Vale 

destacar que se verifica nessa década uma tendência de novos loteamentos situados 

mais ao norte e ao leste do município, conforme destacado no Mapa 7, p.56 (em 

verde). 

Villaça descreve muito bem a questão das escolhas e condições quanto aos 

locais dos empreendimentos das classes altas como o ocorrido na porção norte e leste 

do município:  

“o domínio do espaço sempre foi um aspecto vital da luta de classes” 
(HARVEY apud VILLAÇA, 2001, p.329). Assim, a luta de classes pelo 
domínio das condições de deslocamentos espacial consiste na força 
determinante da estruturação do espaço intra-urbano24. Nem sempre as 
burguesias procuram o “perto” em termos de tempo e distância. Às vezes elas 
se afastam na busca de grandes lotes e ar puro, por exemplo, mas mesmo 
quando isso ocorre há limites para esse afastamento. (VILLAÇA, 2001, p.329) 

É a partir desse período que começam a surgir as formas de ocupação por 

loteamentos fechados introduzido nas áreas rurais, momento este em que Campinas 

se destaca por sua importância regional. A ocorrência desta modalidade se dá através 

da Lei 4.368/1974, cuja matéria trata especificamente de loteamento rural fechado no 

município de Campinas, e que vigorou até 1980, sendo revogada pela Lei 5.063/1980. 

No respectivo período foram aprovados alguns loteamentos rurais fechados: Sítios 

Gramados (Dec. 4545/1974), Sítios Alto da Nova Campinas (Dec. 4546/1974), ambos 

na região leste da cidade, situados na chamada área do Gramado; o Village 

Campinas, (Dec. 4564/1974), Parque Rio das Pedras (Dec. 5766/1979), que se 

encontram na porção norte da cidade, no distrito de Barão Geraldo. 

Outras modalidades que ocorrem em Campinas a partir da década de 1970 são 

“condomínios horizontais fechados”, estes condomínios fechados são aprovados com 

base na Lei Federal 4.591/64, que regulamenta, a princípio, condomínios verticais. 

                                            
24 A estruturação do espaço intra-urbano é denominada pelo deslocamento do ser humano enquanto 
portador da mercadoria força de trabalho ou enquanto consumidor (VILLAÇA, 2001, p.21). O espaço intra-
urbano é estruturado fundamentalmente pelas condições de deslocamento do ser humano, seja enquanto 
portador da mercadoria força de trabalho – como deslocamento casa/trabalho –, seja enquanto 
consumidor – reprodução da força de trabalho, deslocamento casa-compras, casa-lazer, escola, etc 
(VILLAÇA, 2001, p.20).  
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Somente, a partir da publicação da LUOS de Campinas em 1988, que o município 

passou a ter regulamentação própria e específica para a aprovação de condomínios 

horizontais fechados com suas tipologias de ocupação regrada pela referida lei. 

A maioria dos loteamentos implantados desconectados da área urbana a partir 

dos anos 70, configuram-se como loteamento fechado. As duas áreas, onde ocorre 

este tipo de loteamento caracteriza-se como a maior concertação de loteamentos 

fechados do município de Campinas. 

Villaça ressalta que: 

a disputa pela localização é uma disputa pela otimização dos gastos de tempo 
e energia. A segregação e o controle do tempo de deslocamento dos 
indivíduos que ela possibilita são decisivos nessa disputa. No entanto, os 
homens não disputam enquanto “indivíduos”, mas enquanto classes, e essa 
disputa determinará a estrutura intra-urbana em qualquer modo de produção 
– não apenas no capitalismo – em qualquer sociedade de classes. (VILLAÇA, 
2001, p.333) 

Portas et al. (2011, p.53) descrevem este fenômeno como “o loteamento 

isolado ligado ao nó de rodovia corresponde exatamente à ilusão do controle de uma 

ilha de ordem sobre um fundo de diferente complexidade e graus de tolerância”, isto 

posto, reflete em uma morfologia urbana de descontinuidade e a ruptura de escalas e 

tipologias sobre a regularidade e a contiguidade dos padrões construídos ou 

planejados da cidade tradicional. É a partir da década de 70 que esta nova forma de 

morar se cristaliza no território campineiro. 

1.5.2. Década de 1980 

A década de 1980 caracterizou-se por uma estagnação econômica, com a 

presença de fortes constrangimentos internos e externos ao crescimento e com forte 

impacto sobre a região metropolitana de São Paulo. O interior do estado, entretanto, 

pode preservar ainda níveis de atividades razoáveis, ancorado no dinamismo do seu 

setor primário e nas produções industrial e agroindustrial voltadas à exportação. 

Dados apontados por Gonçalves e Semeghini mostram que a ocupação dos 

trabalhadores em postos de trabalhos de grandes empresas era maioria: 

Até meados dos anos 80 a industrialização na área de Campinas 
caracterizou-se pela presença dominante de grandes estabelecimentos, dos 
ramos industriais mais dinâmicos. Em empresas de 500 empregados e mais, 
trabalhavam 44% dos operários industriais, e em estabelecimentos de 100 a 
500 empregados, outros 31%. Portanto, 3/4 dos operários ali encontravam-
se em médias e grandes empresas, índice que superava de longe os 
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verificados para o Estado de São Paulo e para a Capital (GONÇALVES E 
SEMEGHINI, (2002, p.40). 

Outro dado refere-se ao crescimento populacional, onde nas décadas de 70 e 

80 o município de Campinas, com sua região de governo, cresce a taxas superiores 

às do próprio Estado que cresceu a taxas superiores à do país, mostrando assim o 

momento de crescimento e desenvolvimento que a cidade se encontrava e pode ser 

observado na tabela a seguir: Tabela 5: 

Nos anos de 1980, a população rural no Estado de São Paulo continua a 

diminuir, seguindo a mesma tendência da década anterior. Em Campinas a população 

rural começa a diminuir nos anos 1980, conforme apresentado na Tabela 6, observa 

que sua participação era de 11% no censo de 1980, e cai drasticamente para 2,7% 

no censo de 1991. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observarmos o Mapa 2 (p.25) a macha correspondente a ampliação do 

perímetro urbano no ano de 1981 (em vermelho), aponta para uma tendência 

diretamente ligada a “necessidade” de novas áreas para urbanização, fato que pode 

estar associado também ao aumento da população urbana no município. Entretanto, 

a ampliação do perímetro urbano também responde a diferentes demandas que 

Tabela 5: Taxa de Crescimento Populacional (1940-1996) para os Município de Campinas, Região 
de Governo de Campinas, Estado de São Paulo, Região Sudeste e Brasil. 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1940 a 1991. 

 

Tabela 6: População Rural e Urbana (1970-2000). 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 
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variam de uma época para outra, entre elas a valorização do solo e o aumento da 

procura por parte da população. 

O crescimento e aprovações de loteamentos na área rural ainda ocorriam, 

sendo que em 1980, o prefeito Francisco Amaral, em decorrência da imposição da Lei 

Federal 6.766/79, estabeleceu no município o perímetro de expansão urbana, ou seja, 

somente seria admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas 

ou de expansão urbana, regramento dado a partir da recente lei federal de 

parcelamento. Diante disto, o município para que continuasse as aprovações de 

loteamentos teve que definir sua área de expansão urbana, estudo este resultou na 

Lei nº 5.001 de 9 de julho de 1980. 

Logo após a aprovação dessa lei, surge, no ano seguinte, demandas para 

novas modificação do perímetro de expansão urbana, visto a ocorrência de 

loteamentos já aprovados e outros em fase de aprovação com os quais a SANASA, 

órgão responsável pelo abastecimento e saneamento do município, já mantinha 

compromisso de fornecimento de água, porém, fora do perímetro da zona de 

expansão definida na Lei de 1980. Assim, as alterações do perímetro de expansão 

tiveram como objetivo colocar dentro do perímetro aqueles casos que já tinham 

solicitações em andamento, de forma a não contrariar a Lei Federal 6.766/79, o que 

causou uma descomedida ampliação do perímetro urbano e gerou grandes vazios 

urbanos, que de certa maneira se beneficiaram do ato da lei municipal. 

Isto posto, como aponta Semeghini (2006 p.60-61), metade da área urbanizada 

de Campinas era composta de vazios urbanos, na década de 1980, como apontado 

em outras grandes cidades brasileiras. O processo de expansão especulativa reflete 

sobre a gestão pública, aumento nos custos e dificuldades crescentes para a 

implantação de infraestrutura nas áreas distantes. 

Seguindo a mesma tendência anterior na década de 1980, a produção dos 

condomínios fechados é intensificada, juntamente com a aprovação e implantação de 

loteamentos, nas áreas ao norte e ao leste, em áreas distantes e desconexas do tecido 

urbano constituído anteriormente, mas estão próximas as rodovias, seguindo a lógica 

regional de localização25. 

                                            
25  No Brasil, até a década de 1970, as grandes vias regionais só atraíam a expansão urbana representada 
pelos bairros das camadas de baixa renda. Com a difusão do automóvel e das autoestradas de interesse 
regional, algumas daquelas vias passaram a atrair também bairros de alta renda. O benefício ou recurso 
fundamental que se disputa no espaço urbano é o tempo de deslocamento, as burguesias produzem para 
si um espaço urbano tal que otimiza suas condições de deslocamentos VILLAÇA (2001, p.85 e 328) 
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Desta maneira, os anos 1980 apresentam ampliação da mancha urbana, sendo 

que no período compreendido houve um acréscimo de 13% de área, correspondendo 

a 27,84Km² de novos loteamentos aprovados na ordem de 212 áreas, ampliação esta 

que mantém a mesma dinâmica evidenciada ao longo dos anos.  

Os loteamentos desconectados da mancha urbana não têm como promotor 

apenas a especulação imobiliária, visto que, passaram a seguir a lógica de 

implantação nos principais eixos de mobilidade, principalmente aqueles voltados às 

classes médias e altas, localizados próximos aos eixos das rodovias e os de classe 

baixa ao longo de avenidas estruturais do município. A concentração dos loteamentos 

de média e alta renda, estão nas imediações das Rodovias Dom Pedro I, Adhemar de 

Barros e um na Anhanguera, já na parte intra-urbana da cidade, situam-se nas 

Avenidas estruturais: John Boyd Dunlop, Ruy Rodriguez, Camucim, Estrada do 

Friburgo, Antônio Couto de Barros e Comendador Aladino Selmi onde se encontram 

loteamentos de baixa renda. 

Vale destacar nessa década uma tendência de novos loteamentos situados 

praticamente em todas as direções, principalmente nas franjas do município. O maior 

crescimento da cidade ocorre em direção a região Oeste/Sudoeste conforme pode ser 

observado no Mapa 6 p.53, as manchas (cor cian) onde o valor do solo é menor do 

que o restante, privilegiando assim esta região. Com a implantação do Distrito 

Industrial de Campinas – DIC, em 1974, o próprio município realizou investimentos 

nessa região, e assim desencadeou o provimento de infraestrutura básica para a 

região e também o atendimento inclusive de loteamentos já existentes desde a década 

de 1950 (CAMPINAS, 2006, p.34). 

1.5.3. Década de 1990 

Ainda na década de 1980 e principalmente na de 1990 o comércio de Campinas 

modernizou-se e diversificou-se, acompanhando as mudanças no parque produtivo e 

no meio urbano. Tornou-se marcante no setor varejista a presença das grandes redes 

comerciais. Em 1990 o shopping center Iguatemi era praticamente o único no 

município, ao passo que atualmente concorrem com ele pelo menos 2 grandes 

shoppings – o Parque Dom Pedro e o Galeria Shopping. 

No distrito de Sousas destaca um grande loteamento São Conrado, que se 

consolidou na década de 1990, apesar da sua aprovação ter ocorrido em 1978, 

segundo Caiado e Pires (2006, p.5-6): 
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com mais de 2 mil lotes, destinado ao mercado de média e alta renda, podem 
ser considerados marcos das transformações que irão se consolidar nos anos 
90. O processo de abandono da área central pelas camadas de renda mais 
elevada e pelo comércio e serviços destinados a essa população, localização 
de grandes empreendimentos de comércio, serviços e habitação de médio e 
alto padrão construtivo ao longo das principais rodovias, que articulam o 
abandono do espaço público e a privatização do espaço coletivo, criando as 
“novas centralidades”, são algumas das características do tecido urbano que 
se generalizam, nos anos 90 (...) 

A localização de todas essas atividades fora dos centros urbanos, ao longo das 

rodovias e, portanto, em espaços intermunicipais interligou mais estreitamente as 

economias das várias cidades, unificando-se o mercado de trabalho local e 

estimulando fortemente os fluxos pessoais e produtivos entre eles, em decorrência 

disso, foram se configurando simultaneamente a modernização/renovação da 

centralidade de Campinas e o processo de sua metropolização. 

Nos anos 1980 e 1990, a cidade também cresceu no sentido sudoeste ao longo 

das Avenidas John Boyd Dunlop e Av. Camucim. A maioria dos loteamentos foram 

implantados em áreas vazias remanescentes dos parcelamentos anteriores, resultado 

do processo de ocupação e expansão do solo que ocorreu principalmente a partir dos 

anos de 1950 e pode ser observado no Mapa 6, (cores cian e vermelho). 

MAPA 6: Expansão dos Loteamentos [1970-1999] – Região Sudoeste. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da SEPLURB. 
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Assim, na década de 1990 verificou-se o crescimento da malha urbana em 

direção às áreas mais periféricas, mantendo-se a dinâmica de aprovação de novos 

loteamentos, uma vez que foram aprovados 72 novos loteamentos. Vale destacar que 

se verifica nessa década uma tendência de novos loteamentos situados praticamente 

em todas as direções, principalmente nas franjas do município, conforme destacado 

no Mapa 7, p.56 (em vermelho): 

(…) o espraiamento da área urbanizada, nos anos 90 teve características e 
direções diferentes do processo dos anos 70. A incorporação de áreas mais 
afastadas, muitas delas localizadas fora dos perímetros urbanos municipais, 
viu-se intensificadas através de loteamentos e condomínios horizontais de 
médio e alto padrão construtivo e baixa densidade. Esse padrão de 
urbanização continua a engendrar o aumento dos custos de implantação da 
infra-estrutura e de sua manutenção (…). (SEMEGHINI, 2006, p.68) 

O espraiamento e a fragmentação do tecido urbano, nos anos 90, tiveram 

características distintas do processo de periferização da década de 1970. Este 

processo de expansão urbana também é observado na escala regional, como nas 

cidades vizinhas. A ocupação em áreas mais distantes, em muitas delas fora do 

perímetro urbano dos municípios se intensificaram através de loteamentos e 

condomínios horizontais, com características construtivas de médio e alto padrão e 

baixa densidade. O município passou a obrigação aos empreendedores como forma 

de viabilizar estes loteamentos a execução de projetos de saneamento e sistema 

viário (SEMEGHINI, 2006, p.65-68), porém mesmo assim, os problemas ocasionados 

pelo tipo de ocupação dispersa, continuaram gerando o aumento dos custos de 

manutenção destas infraestruturas.  

É importante observar, que nas regiões norte e ao leste da cidade, a 

implantação de loteamentos fechados está associada à utilização das rodovias, pela 

localização próxima, reforçando a lógica regional de localização, que por sua vez se 

caracteriza pela presença de grandes empreendimentos ao longo de eixos 

rodoviários, no caso do shopping center, Iguatemi, Galeria e Dom Pedro, loja de 

departamentos como a Leroy Merlin, Decathlon e de materiais de construção, além 

de conjuntos de escritórios.  

Para um melhor entendimento na compreensão da dispersão urbana, esses 

empreendimentos mostram características, que segundo Mitica Neto (2007, p.80), são 

de tecidos urbanos dispersos que consideram os fluxos regionais, o transporte 
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predominante do veículo e a valorização da terra. Cabe ressaltar que o autor entende 

que estas manchas urbanas dispersas, quando “incorporadas” aos tecidos urbanos 

contínuos existentes, tem características distintas das implantadas, ou seja, a forma 

como ocorreu expansão neste período é uma ruptura com as condições urbanas e 

territoriais daquela da cidade tradicional, visto estar relacionado com estruturas 

existentes, explorando oportunidades e recursos disponíveis, mas também exigindo 

um esforço dos meios de transportes, abastecimentos e comunicação, baseado ainda 

no suporte de infraestrutura, que contribuem decisivamente para a adição de tecidos 

urbanos ao longo do tempo, que podem ser identificados por configurações espaciais 

particulares deste processo de ocupação. 
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MAPA 7: Expansão dos Loteamentos [1970-1999]. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da SEPLURB. 
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1.6. Aspectos Gerais 

A espacialização dos loteamentos nestas 3 décadas pode ser observada no 

Mapa 7, expansão dos Loteamentos [1970-1999], onde a ocupação por loteamentos 

na década 1970 (verde claro) se deu em torno da área já consolidada, sendo 86 áreas 

aprovadas, configurando uma área de 25,13Km², enquanto que na década de 1980 

(cian) foram aprovados 212 novos loteamentos, representando mais 27,84Km², 

ocorrendo praticamente em todas as regiões da cidade, principalmente nas bordas da 

cidade. Já na década de 1990 (vermelho) foi aprovado cerca de 72 novos loteamentos, 

perfazendo uma área de 22,84Km², com destaque para a regiões norte e sudoeste, 

(ver Tabela 4, p.38). Apesar da quantidade de loteamentos aprovados ser distinta nos 

períodos apresentados, vale ressaltar que em termos de áreas estão bem próximos. 

Desta forma, o panorama da expansão e ocupação urbana de Campinas, 

conforme apontado por Cano e Brandão (2002), estabelece o seguinte cenário: 

A ocupação urbana periférica de baixa renda consolidou-se principalmente 
no vetor sudoeste, com a incorporação de áreas situadas além da Rodovia 
Anhanguera, com a cidade expandindo-se na direção de Sumaré, 
Hortolândia, Monte Mor e Indaiatuba. (…) Na direção das cidades de Paulínia 
e Jaguariúna, o eixo norte-nordeste é outro forte vetor de expansão urbana e 
tem se destinado à habitação das camadas de renda média e alta é a 
localização de indústrias e centros de pesquisa de alta tecnologia (…) e de 
grandes centros de consumo de porte regional (shopping centers, 
hipermercados, casas noturnas, dentre outros) Cano e Brandão (2002, 
p.427). 

A situação apresentada pelos autores ainda é uma realidade em Campinas, 

reforçado pela ideia de Secchi (2004, p.88) apontando que “a cidade contemporânea 

parece muito com um confuso amálgama de fragmentos heterogêneos, no qual não é 

possível reconhecer nenhuma regra de ordem, nenhum princípio de racionalidade que 

a faça inteligível”. 

Há que se considerar que os avanços das novas tecnologias da informação e 

comunicação e os processos de reestruturação produtiva26, associados às 

transformações na vida cotidiana e de consumo da população, transformaram 

significativamente a organização e o funcionamento das principais aglomerações 

                                            
26 A reestruturação produtiva é o resultado de determinações econômicas e de transformações na base 
técnica de produção, está em curso desde o final dos anos 1980-1990, e mais intensamente a partir da 
segunda metade da década de 1990, influenciando na alteração do cenário urbano, na redefinição dos 
espaços e na reconfiguração de territórios. (DIÓGENES, 2015) 
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urbanas, modificando sua dinâmica e sua configuração socioespacial. De acordo com 

Reis (2007, p.40) “desse conjunto de mudanças decorre a presença crescente do que 

podemos chamar de ‘novas territorialidades’, com novas configurações para as formas 

materiais da urbanização”. O panorama da cidade de Campinas apresentou-se em 

sua formação, áreas de urbanização concentradas até por volta da década de 1940 e 

posteriormente um processo de urbanização mais dispersas, resultado de um 

processo de expansão ao mesmo tempo fragmentado e extensivo sobre o território.  

Uma das principais características das mudanças ocorridas foi a formação de 

áreas de tecido urbano nas franjas da cidade em descontinuidade às já existente. Ao 

mesmo tempo, constatou-se a formação de novos núcleos, com múltiplas formas de 

utilização, em pontos isolados, ligados por um sistema de rodo(vias), como a formação 

de loteamentos fechados, alguns condomínios de casas, áreas para implantação de 

habitações de interesse social27, bem como a instalação de centro de compras como 

os shopping centers, associados a conjuntos de edifícios de serviços próximos, de 

forma que, a estrutura macro viária garantisse a acessibilidade a estas áreas 

dispersas. 

Cabe ressaltar, ao final desta apresentação, que no município de Campinas o 

período de maior crescimento urbano, foi aquele representado pela leitura da década 

1950. No entanto, sempre foram verificadas intervenções significativas ao longo dos 

anos. Da mesma forma, em relação ao número de loteamentos aprovados, também a 

década de 1950 evidencia-se em relação às demais, sendo mantidos ao longo das 

décadas, números significativos em relação a novos loteamentos. 

Esta intensa dinâmica de crescimento urbano e econômico que o município 

apresentou, gerou como consequência uma mancha urbana desconexa e permeada 

por vazios urbanos, sujeita por vezes a invasão, por parte daqueles que demandam 

áreas para moradia. Destaca-se ainda que a falta de continuidade do tecido urbano 

dificulta a execução de ligações viárias, gerando áreas desarticuladas e, como 

consequência, o carregamento de determinados sistemas e a penalização da 

população como um todo. O crescimento da cidade vem ocorrendo, ainda, de forma 

desconectada, produzindo diferentes realidades, segundo as suas diversas regiões.

                                            
27 neste caso quando associado a um sistema de mobilidade, trata-se da faixa superior dos programas de 
HIS, ou seja, seguem de perto as lógicas do mercado de habitação das classes de renda média. 
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CAPÍTULO 2 – LEGISLAÇÕES E PROCEDIMENTOS ACERCA DOS 
LOTEAMENTOS EM CAMPINAS 

2.1 Consideração sobre o ponto de vista legal 

As diversas legislações sobre o parcelamento do solo ao longo do tempo 

influenciaram diretamente os principais aspectos na constituição da morfologia da 

cidade e consequentemente na constituição da expansão urbana, recente objeto 

deste trabalho. Mediante o exposto, o arcabouçou legal, entendido como um pacto 

construído socialmente por um conjunto de interesses das diversas classes sociais, é 

compreendido como um indutor das formas urbanas de ocupação do atual território 

campineiro. 
Nesse sentido, os aspectos relacionados ao processo de parcelamento do solo 

no município de Campinas, através das principais legislações com seus parâmetros 

urbanísticos e suas interfaces, evidenciam as principais modificações ocorrida nas 

legislações que tiveram impacto direto nos desenhos dos loteamentos estudados e 

nas formas resultante deles, sejam na concepção das quadras com seus lotes, seja 

dos espaços públicos produzido pelos processos de parcelamento do solo.  
Dessa forma, o Município aplica as leis utilizando-se das suas diversas regras, 

e as variações nas exigências para constituição de área públicas, elementos estes 

indispensáveis para o processo de urbanização e constituição do tecido urbano. 

Secchi (2006, p.160) descreve esse espaço público com uma importante estrutura da 

cidade, de forma que este “se mostre sempre em busca de um papel e de uma 

destinação, com sujeitos concretamente envolvidos em seu uso e em sua 

manutenção”. Acrescenta-se a isto que, as determinadas formas urbanas carregam 

uma mescla de pessoas e uma diversificação de atividades que devem ser 

consideradas nos processos de urbanização e consequentemente nos casos de 

aprovação de um loteamento.  
O estudo da legislação traz um referencial jurídico importante sobre os 

aspectos do parcelamento do solo nas diversas instâncias dos entes federativos, 

passo fundamental para subsidiar as análise e classificação das formas de 

loteamentos encontrado e que serão apresentados no Capítulo 3. Desta maneira, o 

trabalho incute aspectos inerente a cidade legal, aquela produzida pelos agentes 

promotores da urbanização em consonância com a necessidade de observância do 
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conjunto de regras e legislação que tem como ente responsável pela aprovação de 

loteamentos o Município. 

2.2. O processo de parcelamento do solo urbano no município de 
Campinas 

Ao município cabe a exigência e verificação das áreas necessárias que vão 

compor o sistema de espaços públicos: ruas, praças, parques, áreas de lazer, áreas 

verdes, áreas para equipamentos públicos comunitários e de serviços públicos, entres 

outros que julgar necessários para a administração da cidade, além dos índices 

urbanísticos como o tamanho e a configuração dos lotes.  

No processo de análise e aprovação dos loteamentos é necessário a consulta 

em diversas leis, pois o município não conta atualmente com uma lei específica que 

trata do parcelamento do solo que disponha de todos os parâmetros urbanísticos. Por 

essa razão, cabe em uma análise dos projetos de parcelamento, bem como a 

verificação de aspectos relacionados às áreas destinadas a sistemas de circulação, 

as ruas, e suas articulações com as vias adjacentes, harmonização com a topografia, 

além da reserva de áreas institucionais para a implantação de equipamento urbano e 

comunitário que receberão os serviços públicos. 

Desta maneira, a base jurídica legal, que estrutura a análise de loteamentos 

dentro do recorte temporal da pesquisa, em resumo é: 

• Lei Federal 6.766/1979, trata-se do parcelamento do solo; 
• Lei Municipal 1.993/1959; trata-se do código de obras referente a reserva 

de áreas públicas 
• Lei 6.031/1988, trata-se da lei de uso e ocupação do solo; 
• Resolução SMA 31/2009; trata-se de reserva de no mínimo 20% da área do 

terreno para permeabilidade do solo. 
• Lei Municipal 10.410/2000, trata de Habitacional de Interesse Social. 
A Tabela 13, p.85, apresenta de forma sintética os parâmetros das legislações 

sobre parcelamento do solo. 

O parcelamento do solo urbano na modalidade de loteamento se caracteriza 

pela subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas 

vias de circulação e de logradouros públicos conforme o Art. 2º da Lei 6.766/79, após 

a aprovação do loteamento esses lotes passam a ser autônomos, conectados 

diretamente ao sistema viário oficial e a figura da gleba se desfaz. 
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A referida Lei, dá aos municípios, a prerrogativa de estabelecerem normas 

complementares relativas ao parcelamento do solo, visando uma adequação às 

necessidades regionais e locais. Apesar da lei federal de parcelamento ser de 1979, 

Campinas já em 1959, através da Lei Municipal 1.993/1959, estabelecia parâmetros 

para o parcelamento quanto aos índices urbanísticos e reserva de área públicas. 

Como parte do antigo código de obras e urbanismo, o Título 7, ainda em vigor, trata 

especificamente da urbanização de áreas com a orientação para os planos de 

arruamento (loteamentos).  

Esta lei estabelece porcentagens mínimas para espaços livres públicos e 

equipamentos públicos comunitários que, desde 1959, já tinha a prerrogativa da 

necessidade de reserva de áreas públicas para composição de espaços livres de uso 

público na cidade. Estas áreas têm como objetivo e destinação a reserva de áreas 

para jardins, parques, parques infantis, áreas para a construção de escolas, com parte 

necessária para atender a demanda da população para um novo loteamento. 

Dentre esse conjunto de novos espaços públicos que se constituem para 

aplicação da legislação, consta: sistema viário, áreas institucionais divididas em 

equipamentos públicos, sistema de lazer, área verde e área de preservação 

permanente (APP), cuja definição utilizada pela PMC está descrita no Anexo 1. 

De acordo com Portas et al. (2011, p.170), estes elementos contribuem para a 

criação de uma estrutura urbana, resumem-se a elementos capazes de organizar o 

espaço e forçar cristalizações os quais tanto podem ser infraestruturas de 

comunicação (rua, avenidas e conexões com as rodovias), como espaços públicos de 

referência (parque, corredor verde, praça) ou novos equipamentos (que vão desde o 

centro de saúde, a escola, até centro comercial). Tais elementos estão presentes nos 

loteamentos, e, portanto, nas formas de expansão urbana. É primordial pensar nas 

áreas públicas como um elemento importante da composição dos novos espaços da 

cidade, diante de toda a sua especificidade e multiplicidade de elementos que pode 

se desenvolver nelas.  

2.3. Legislações e critérios técnicos para aprovação de loteamentos 

A aprovação de um loteamento requer uma análise pautada em parâmetros e 

normas legais, portanto uma lei. O projeto de aprovação de loteamento em Campinas 

se dá em duas etapas de aprovação: a análise prévia e aprovação final. A primeira 
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requer uma análise pautada nas legislações, que serão detalhadas a seguir quanto 

ao atendimento dos parâmetros urbanísticos mínimos28, para posterior expedição de 

um certificado de análise prévia, acompanhado do projeto devidamente carimbado 

para fins de anuência junto a outros órgãos municipais e estaduais. A segunda etapa, 

trata-se da aprovação final, refere-se a parte documental do processo, dessa forma, 

requer a apresentação das anuências e projetos complementares para a elaboração 

do decreto de aprovação para fins de registro no cartório, o que permitirá a PMC 

autorizar a execução da obra do loteamento. 

A legislação não é foco central deste trabalho, porém é um dos elementos que 

influencia diretamente na constituição da expansão urbana recente, pois as glebas 

têm que passar pelo processo de parcelamento do solo na modalidade loteamento e 

são obrigadas a atender as leis que serão apresentadas, da qual o projeto passa pela 

análise técnica e verificação dos parâmetros urbanísticos mínimos. 

2.3.1. Lei Federal 6.766/1979 

A Lei Federal 6.766/1979 (Brasil, 1979) hoje é o principal instrumento legal, que 

rege o parcelamento do solo para fins urbanos e estabelece os requisitos técnicos que 

norteiam a destinação de áreas públicas.  

Segundo a Lei Federal, os loteamentos deverão atender, aos seguintes 

requisitos para serem aprovados: destinar as áreas para os sistemas de circulação, 

implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como reserva de área para 

os espaços livres de uso público29, (Art. 4º).  

As vias do loteamento deverão se articular com as vias adjacentes oficiais30 

existentes ou projetadas31. É previsto que a legislação municipal defina, para cada 

zona em que se divida o território do Município, usos permitidos e os índices 

urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as 

áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento (Art. 

                                            
28 refere-se: ao tamanho mínimo de lote, largura e comprimento das quadras, largura mínima do sistema 
viário e sua hierarquização, definição, localização e forma das áreas públicas. 
29 é a expressão utilizada na Lei Federal nº 6.766/79 para designar todos os espaços destinados ao 
convívio e lazer públicos. 
30 quando se trata da matéria do loteamento fechado, o mesmo deverá respeitar as diretrizes viárias, que 
são aquelas projetadas pelo município e servem para estruturar o sistema de circulação macro viário da 
cidade, portanto não são passíveis de fechamento, além de que seu projeto é analisado dentro do contexto 
urbano onde se insere, que reflete diretamente na forma da cidade. 
31 a articulação das vias dos novos loteamentos requer a continuidade ao sistema viário projetado com as 
vias do entorno, implantadas ou aprovadas, é, portanto, uma condição que influencia diretamente no 
desenho do novo loteamento, refletindo na forma da expansão. 
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4º), cujas normativas estão previstas na LUOS Lei 6.031/1988 através do 

zoneamento.  

A Lei Federal estabelece então as diretrizes gerais para o parcelamento do solo 

e seus requisitos urbanísticos para loteamento, permitindo ainda aos municípios 

através de leis especificas ajustar as suas demandas regionais e locais como será 

apresentado pelas leis municipais. Essa Lei nos traz também os instrumentos jurídicos 

que garantam a execução e implantação de qualquer loteamento aprovado, bem como 

a obrigação do seu registro, forma esta que dá legitimidade perante a Prefeitura para 

inseri-lo na sua base cartográfica municipal, reconhece-lo como legal, e assim incluir 

a tributação através do IPTU. 

Esta lei traz em regra geral a previsão do parcelamento de uma gleba em 

parcelas menores (os lotes), acompanhadas de infraestruturas urbanas (redes de 

esgoto, de água, de energia elétrica domiciliar e públicas), de ruas e espaços (áreas 

de uso comum e uso institucional). As ruas e espaços públicos devem ser entregues 

à municipalidade para serem utilizados por todos. A responsabilidade pelos serviços 

de coleta de lixo, iluminação pública, manutenção dos espaços livres é municipal. 

Portando, sem a aplicação das regras desta lei, não seria possível o município aprovar 

um loteamento e assim torna-lo legitimo na cidade. 

Os lotes resultantes do loteamento é uma figura jurídica apta a receber 

edificações, cujos parâmetros construtivos (tipo de ocupação: residencial unifamiliar, 

residencial multifamiliar horizontal e/ou vertical, comercial, institucional e industrial) 

são estabelecidos pela LUOS para cada zoneamento e serão abordados no item 

2.3.4.  

Em se tratando da problemática atual da figura do loteamento fechado a lei 

federal 6.766/79 no prevê este tipo de intervenção, visto que em seu Art. 2ª os lotes 

passam a ser autônomos e conectados diretamente ao sistema viário oficial do 

município. Assim a respeito dos loteamentos fechados a questão será tratada em um 

item a parte (item 2.4). 

2.3.2. Lei Municipal 1.993/1959 

Esta Lei refere-se ao um dos códigos de obras e urbanismo do município de 

Campinas, permanecendo em vigor ainda a parte que normatiza a urbanização de 

áreas, orienta os planos de arruamento (loteamentos) e dá as condições mínimas que 

devem satisfazer as glebas que passarão pelo processo de loteamento quanto as 
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dimensões mínimas das ruas, extensão máxima e profundidade mínima das quadras 

e as porcentagens mínimas que deverão ser doadas na forma de espaços livres de 

uso público. 

As ruas são importantes instrumentos de ordenamento e estruturação do 

território, são espaços que permitirão as ligações, acessos e mobilidade dentro da 

cidade, sendo um requisito mínimo preconizado pela Lei Federal 6.766/79, para a 

aprovação de um loteamento, por isso, é importante que haja uma normatização para 

exigência mínima das ruas. De acordo com Lamas (2000): 

O traçado é um dos elementos mais claramente identificáveis tanto na forma 
de uma cidade como no gesto de a projectar. Assenta num suporte geográfico 
preexistente, regula a disposição dos edifícios e quarteirões, liga os vários 
espaços e partes da cidade, e confunde-se com o gesto criador (LAMAS 
2000, p.98). 

Como caracteriza Lamas (2000, p.98), o traçado estabelece a relação mais 

direta de assentamento entre a cidade e o território. É o traçado que define o plano, 

intervindo na organização da forma urbana nas diferentes dimensões, salvo as 

diretrizes viárias estabelecidas pelo município em seu plano diretor e aquelas ligações 

que deverão ligar-se as vias oficiais adjacente existentes ou projetadas. As demais 

vias projetadas no plano de loteamento são definidas pelo loteador conforme a 

intenção e necessidade do seu projeto, além disso todas as glebas a ser loteadas 

deverão de alguma forma ter ligação à via pública oficial do município.  

As diretrizes macro viárias definidas em plano diretor tem como objetivo 

estabelecer os grandes eixos viários de conexões na escala da cidade, enquanto que 

as vias projetadas pelo loteador na escala do loteamento, de certa maneira, estão 

estabelecendo a forma da expansão urbana. 

Para a Administração, o cumprimento do conjunto dessas normas e 

regulamentos parece ser o suficiente para assegurar a qualidade da urbanização. As 

lógicas de negociação com os promotores ficam limitadas a um pequeno número de 

intervenções, neste caso o sistema viário, isto é, daquilo que está estabelecido como 

as principais ligações e as via já existentes. 

Assim, em Campinas, o estudo do traçado das vias, tem como prerrogativa o 

planejamento do sistema macro viário cujas diretrizes são estabelecidas no Plano 

Diretor, nesse sentido, as diretrizes urbanísticas fornecidas pela PMC informam sobre 

as interferências, condicionantes e restrições incidentes sobre a gleba a ser loteada, 
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estabelecendo caráter ambiental, paisagísticos, urbanístico, de uso e ocupação do 

solo e do sistema viário, que nortearão o desenvolvimento do projeto urbanístico do 

futuro loteamento. Há também a possibilidade da PMC aceitar e integrar as diferentes 

propostas apresentadas pelos loteadores com as principais redes ordenadoras da 

urbanização descritas acimas. 

Além das questões do traçado como apontado acima, a lei indica ainda as 

doações de áreas em porcentagem das superfícies, para compor as áreas públicas 

como parte das condições que uma gleba a ser loteada deverá satisfazer. Os espaços 

e os bens públicos urbanos sempre foram uma questão de poder de Estado e 

administração pública. 

De forma, as porcentagens mínimas sobre a doação de áreas públicas 

definidas na lei, foram sintetizadas na forma da Tabela 7. As glebas com área a ser 

loteada de até 100mil m² será obrigada a destinar 10% de sua área para espaços 

livres32, já as glebas com áreas acima de 100mil m² será obrigada a destinar 15% para 

espaços livres.  

Dos espaços livres (10% ou 15%) no mínimo 20% deles serão destinados, 

obrigatoriamente, à construção de escolas de ensino infantil, fundamental, médio ou 

profissionalizantes, e serão doados como áreas institucionais (EPC - Equipamento 

Público Comunitário), que corresponderá em relação a área da gleba, em um 

percentual de 2% para glebas como área até 100mil m² e 3%33 para áreas acima de 

100mil m², conforme Tabela 8. 

  

                                            
32 São áreas destinadas a jardins, parques, parques infantis e demais logradouros ou serviços públicos, 
estabelecido na Lei Municipal 1993/1959. 
33 A Lei 6.766/1979 não estabelece índices, mas sim a obrigação do município em estabelecer através 
porcentagens conforme a sua realidade, conforme o Art. 4º, Item I “as áreas destinadas a sistemas de 
circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso 
público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei 
municipal para a zona em que se situem”. Portanto, estes índices estão estabelecidos na Lei Municipal 
1.993/1959. 
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Obs: das porcentagens mínima dos espaços livres, 2% e/ou 3% deverão ser para EPC 
obrigatoriamente, as demais áreas eram distribuídas conforme projetos e condicionantes 
ambientais e urbanísticas da área na análise do projeto urbanístico do loteamento. 

Estas áreas, irão compor os principais espaços públicos da cidade. Os espaços 

públicos englobam uma diversidade de lugares, no qual se destacam: parques, 

jardins, avenidas, ruas, praças, largos, inclusive as áreas para os sistemas de lazer e 

as áreas verdes. 

A lei de 1959 foi elaborada em um contexto de cidade muito diferente da 

situação atual em relação a constituição dos espaços público, hoje as demandas e 

necessidade da cidade contemporânea são outras, principalmente quando entra em 

cena questões de cunho ambiental. Em 2009 através da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente se institui a resolução SMA 31.  

Tabela 7: Síntese Lei 1.993/1959: Porcentagem mínima 
de Áreas a serem doadas para Espaços Livres 

Fonte: Lei Municipal 1.993/1959, Código de Obras do 
Município de Campinas, elaborado pelo Autor. 

Tabela 8: Síntese Lei 1.993/1959: Porcentagem mínima de 
Área a serem doadas por tipo de equipamentos 

Fonte: Lei Municipal 1.993/1959, Código de Obras do 
Município de Campinas, elaborado pelo Autor. 
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2.3.3. Resolução SMA 31/2009  

Esta resolução é uma normativa Estadual, que por meio da Secretária do Meio 

Ambiente, introduziu a questão ambiental no parcelamento do solo com o objetivo 

primordial da preservação e manutenção das características naturais de 

permeabilidade do solo, impondo a obrigatoriedade da reserva de no mínimo 20% da 

área da gleba a ser parcelada para cumprimento da referida função. A partir da 

publicação desta normativa, em 2009, o critério para estabelecimento e destinação 

das áreas públicas, no que diz respeito a áreas verdes e sistemas de lazer passaram 

a ser analisados por ela. 

A aplicação desta resolução por parte do Município para os parcelamentos do 

solo, se dá pelo motivo da necessidade de aprovação de loteamento também perante 

o Estado, que através do GRAPROHAB34 exige sua aplicação. 
As Áreas Verdes e Sistemas de Lazer definidos em lei municipal poderão ser 

considerados para o atendimento da exigência desta resolução. As áreas verdes 

deverão ser revegetadas com o plantio de espécies nativas ou plantio consorciado de 

espécies nativas e exóticas, ressalta-se que as Áreas de Preservação Permanente 

(APP) poderão ser averbadas como Áreas Verdes. Dos 20% de área permeável, 

poderá ser destinado até o limite de 30%, para ajardinamento, instalação de 

equipamentos esportivos e de lazer, representando, portanto, 6% da área da gleba, 

destinados assim, como sistema de lazer (Art. 6º).  

Para elucidação, os critérios técnicos aplicados pela PMC para destinação das 

áreas públicas mínimas a serem doadas, após a inserção da SMA 31/2009, estão 

descritos na Tabela 9. 

 

 

 

 

 

                                            
34 Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo foi reestruturado por 
meio do Decreto Estadual nº. 52.053, de 13 de agosto de 2007, e tem por objetivo centralizar e agilizar os 
procedimentos administrativos de aprovação do Estado, para implantação de empreendimentos de 
parcelamentos do solo para fins residenciais, conjuntos e condomínios habitacionais, públicos ou 
privados. 
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Com isso, houve o desmembramento das porcentagens mínimas para a 

exigência das áreas públicas. Quanto a lei 1.993/59, passou a ser utilizado apenas os 

parâmetros referentes às áreas institucionais, as demais áreas passaram a ser 

normatizada pela Resolução SMA 31/2009. Se considerarmos as glebas maiores que 

100mil m², antes a doação que era de 15% no mínimo para espaços livres, no entanto, 

como a SMA exige o mínimo de 20% do total da gleba, esta passou a ser a 

porcentagem mínima, acrescenta-se a isto mais os 3% para EPC. Verifica-se então, 

com a inserção da resolução, houve um aumento em 8% de áreas públicas a serem 

doadas, visto que a lei municipal 1.993/59 exigia 15%, passando aos 23%, isto é, 

correspondente a 20% referente a SMA 31/09, mais os 3% equivalente ao EPC da Lei 

Municipal de 1959. 

A reserva de áreas públicas nos processos de parcelamento do solo é exigida 

para composição de áreas com funções específicas, as relações das porcentagens 

mínimas estabelecidas na legislação, portanto, não podem estar dissociadas do 

projeto urbanísticos do loteamento, tendo em vista, que um sistema de lazer tratado 

isoladamente, sem ser verificada sua estruturação com o conjunto de lotes, sistema 

viário, áreas verdes e institucionais, não tem significado algum. 

É importante frisar que esta legislação induz a produção de espaço urbano mais 

alargado, mais entremeado de espaço não urbanizados visto, que estão 

Fonte: Lei Municipal 1.993/1959, Código de Obras do Município de Campinas e 
Resolução da Secretaria Estadual do Meio Ambiente nº 31/2009, elaborado pelo Autor. 

Tabela 9: Síntese Resolução SMA 31/2009: áreas mínimas a serem doadas 
segundo a destinação 
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condicionados aos espaços do suporte físico-natural do sítio que está sendo 

urbanizado. 

Quando se trata do projeto da cidade contemporânea Secchi (2006) confia ao 

desenho dos espaços abertos a missão que tempos atrás era primazia do jardim:  

ser o lugar onde se experimentam e aperfeiçoam as novas ideias. (...) seu 
conjunto assume importantíssimo papel de intermediação entre os diferentes 
fragmentos urbanos, entre suas posições, dimensões, característica técnicas, 
funções e papéis, organizando-os segundo algumas grandes figuras 
(SECCHI, 2006, p.165). 

As grandes figuras apontadas por Secchi são constituídas por parcela de 

espaços públicos fruto dos diversos loteamentos, cujas explorações projetuais 

restituem a imagem de uma cidade de malhas largas, que toma forma e estrutura 

mediante o desenho do sistema dos espaços abertos. Bem mais dilatada que a cidade 

moderna, ela se estende sobre territórios de extensão inusitada.  

Estes novos espaços públicos que se constituíram na cidade contemporânea 

são frutos de uma conjuntura de processos tanto de âmbito legal em relação as 

normas urbanísticas e ambiental, mas também de cunho econômico e social. 

Este conjunto de estruturas do qual Secchi se refere, são hoje representados 

por linhas de conectividade ambientais, medidas por linhas verdes, cuja espessura 

alarga-se ou estreita-se continuamente segundo as contingências locais, que se 

expressam através da figura do parque linear35. Essas linhas constroem uma malha 

de desenho fluido e livre, atribuindo um valor aos elementos naturais do curso da 

água, contrapondo-se à rigidez da cidade em retícula. 

Um dos problemas ou desafios a serem enfrentados na contemporaneidade, 

pelo menos no que diz respeito a produção e uso dos espaços públicos, é que esses 

espaços não têm sido acolhidos como lugar preferencial para a pratica das atividades 

de lazer e convívio, principalmente para as rendas médias da sociedade.  

Queiroga (2012) descreve que: 

                                            
35 O conceito de parque linear surge nos anos de 1866, com os arquitetos Olmsted e Vaux, trazendo uma 
nova forma de integração do sistema de áreas verdes com o sistema viário, recursos hídricos, condições 
geológicas e geomorfológicas, introduzindo a preservação ambiental na composição da paisagem urbana. 
A forma é predominantemente linear, estabelecendo continuidade espacial de ligações, guardando 
relações com os espaços construídos, bem como, com os espaços abertos. Em sua grande maioria, estão 
associados a fundos de vale ou recursos hídricos, trata-se de um espaço aberto e com baixa manutenção, 
o uso social deste espaço, volta-se para caminhadas, lazer, recreação e contemplação. Acrescenta-se a 
ele a função ambiental e de conservação dos recursos naturais e hídricos, logo, podem interligar diversos 
fragmentos florestais e outros elementos da mesma natureza. (PMV, 2015) 
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os espaços livres públicos se constituem em elemento estruturador do 
processo de produção das cidades, a começar fundamentalmente pelos 
traçados viários, mas continuando, como diferencial locacional, na indução 
seletiva de usos e ocupação no entorno de praças, parques e avenidas 
(Queiroga (2012, p.82).  

Deste modo, a constituição e formação dos espaços públicos decorrentes do 

parcelamento do solo não podem ser meros coadjuvantes da cidade, devendo ser 

tratado com um sistema estruturado de espaços públicos. 

2.3.4. Lei 6.031/1988 – LUOS 

A lei de uso e ocupação do solo, tem como objetivo principal a normatização 

quanto aos parâmetros de ocupação, bem como permissão dos diferentes usos. É 

através dos tipos de ocupações (tipologias construtivas) que se estabelecem os 

tamanhos dos lotes mínimos para cada zona. No processo de parcelamento do solo 

urbano, a métrica do tamanho dos lotes é o principal parâmetro que deve ser 

verificado, tornando-se assim, o índice urbanístico a ser respeitado baseado em cada 

zona que a gleba está situada. 

Desta maneira, para a análise dos loteamentos, dois aspectos são relevantes 

nesta legislação e que são determinantes para a forma urbana. O primeiro refere-se 

ao tamanho mínimo dos lotes unifamiliares e tamanho mínimo e máximo para os lotes 

multifamiliares, o segundo aos tipos de ocupações permitidas nos lotes 

multifamiliares. Nos lotes unifamiliares são permitidas ocupações de casas do tipo 

horizontal, já os lotes multifamiliares, dependendo do seu zoneamento poderão ser 

permitidos condomínios de casa na forma horizontal ou de prédios na forma vertical.  

As Tabelas 10, 11 e 12 mostram a relação do tipo de ocupação, tamanho do 

lote (mínimo e/ou máximo) e as zonas permitidas. Estes dados permitirão mostrar um 

panorama geral das tipologias que podem vir a ocorrer no território municipal por zona 

e que estão divididos pelos seguintes tipos: habitações unifamiliares (H), habitacional 

multifamiliar horizontal (HMH) e habitacional multifamiliar vertical (HMV). 

As Habitações Unifamiliares, identificadas pela sigla “H”, são as edificações 

destinadas exclusivamente ao uso residencial, com apenas uma unidade de habitação 

por lote. São permitidas 4 categorias de residência unifamiliar, conforme Tabela 10. 
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Observando a Tabela 10, das 18 zonas previstas para a cidade, o tipo de 

ocupação H-3 é permitido em 12 delas, cuja característica do lote é área mínima de 

250,00m² com frente de 10,00m e edificação de até dois pavimentos. Deduz-se que, 

a forma urbana resultante desta tipologia de ocupação é a horizontal.  

Para as tipologias Habitações Multifamiliares identificadas pela sigla “HM”, 

são as edificações destinadas exclusivamente ao uso residencial, isoladas ou 

agrupadas horizontal e/ou verticalmente, com mais de uma unidade de habitação por 

lote, com espaços e instalações de uso comum, onde se constituirão os conhecidos 

condomínios (horizontal ou vertical).  

Cabe ressaltar que na tipologia de ocupação multifamiliar, aquela que se refere 

principalmente às áreas comuns, a legislação coloca como exigência uma 

porcentagem mínima para a reserva de área enquanto espaços de lazer na parte 

comum dos empreendimentos, ou seja, privativo e intra lote. As Tabelas 11 e 12, 

mostram de forma sintética os tipos de ocupações multifamiliar e os índice permitidos 

de tamanho de lote, lazer comum e as zonas que podem ser realizados. 

Para a ocupação habitacional multifamiliar horizontal, tipologia HMH, a área de 

lazer comum total será determinado pelo cálculo do número de unidades, que se dá 

pela razão da área do lote por fração de (125,00m²), multiplicado por um fator mínimo 

para cada tipologia (20, 25 ou 100), conforme apontamos na Tabela 11. O mínimo de 

área de lazer sempre será 500m², quando resultar em área inferior a esta. 

 

 

 

Fonte: Lei Municipal 6.031/1988 – Lei de Uso e Ocupação 
do Solo, elaborado pelo Autor. 

Tabela 10: Tipo de ocupação residencial unifamiliar por zoneamento 
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Já para a ocupação habitacional multifamiliar vertical, HMV, a área de lazer 

comum será sempre 10% da área do lote, para todas as tipologias, conforme Tabela 

12. 
Tabela 12: Tipo de ocupação Multifamiliar Vertical e lazer comum mínimo 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a instituição da LUOS em 1988, os tipos de ocupações multifamiliares 

vertical por exigência de lei, passaram a ser projetados com área de lazer interna, 

sendo assim, de uso exclusivo dos moradores. A partir da constituição destes espaços 

dentro dos prédios, passa-se então a haver uma maior interiorização da pública.  

De acordo com Queiroga (2012) os espaços livres privados (quintais, jardins, 

jardins comuns de condomínios, entre outros) constituem boa parte dos espaços livres 

das cidades brasileiras. Nesses locais, ocorre importante parcela da vida cotidiana, 

do trabalho doméstico, das festas familiares ao lazer etc. Destaca ainda que: 

Tabela 11: Tipo de ocupação multifamiliar horizontal e seu Lazer comum mínimo 

Fonte: Lei Municipal 6.031/88 – Lei de Uso e Ocupação do Solo, elaborado pelo Autor. 

Fonte: Lei Municipal 6.031/1988 – Lei de Uso e Ocupação do Solo, elaborado pelo 
Autor. 
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os espaços livres em condomínios residenciais horizontais são exemplo cada 
vez mais frequente de sistema de espaços livres privados de lazer e 
mobilidade, envolvendo relações funcionais hierárquicas e complementares 
– da escala unifamiliar aos espaços de uso coletivo condominial. Contudo, a 
existência desses microssistemas de espaços livres privados de lazer 
impacta negativamente a esfera pública geral, pois enfraquecem o uso 
público de vias de acesso às áreas onde tais condomínios deixam de ser 
exceção e passam a ser comuns, quando não majoritários no tecido urbano 
(QUEIROGA, 2012, p.118). 

A questão do lazer dentro dos condomínios seja eles horizontal ou vertical, de 

acordo com Macedo (2012) se deu pela crescente demanda do mercado imobiliário 

por projetos paisagísticos, fato este que tornaram elementos indispensáveis para a 

venda das unidades em condôminos, observando ainda que muitos projetos 

acabavam por extrapolar os limites da propriedade e, assim, aplicados como elemento 

de valorização do espaço urbano do entorno. Acrescenta ainda: 

De acordo com a legislação urbanística, desde a década de 1970, os novos 
edifícios de apartamentos devem possuir espaços livres na forma de recuos, 
áreas de convivências e por vezes a produção de estoques de áreas 
permeáveis, fato este que induz a criação de milhares de metros quadrados 
de áreas livres. Estes são ocupados, nos primeiros tempos, por simples 
jardins e estacionamentos. Posteriormente, graças aos esforços de toda uma 
geração de profissionais, são objeto de esmeradas ações paisagísticas, que 
se tornam um objeto de desejo para um público ávido por espaços livres para 
a sua vida cotidiana (MACEDO, 2012, p.26). 

Ante o exposto, os espaços livres privados dos condomínios, embora voltados, 

sobretudo à esfera de vida privada, apresentam características que afetam o 

ambiente, a paisagem e os usos do espaço urbano. 

Rodrigues (2018, p.154) afirma que os condomínios fechados “são produtos 

imobiliários com barreiras físicas que impedem o acesso dos outros e que configuram 

uma nova morfologia urbana, uma genuína paisagem com lugares físico e 

simbolicamente à parte”. Constituem uma das formas pelas quais se apresenta, a 

segregação36 socioespacial, definida pela propriedade privada na qual a segurança 

passa a ser uma mercadoria, que define um valor de troca para aqueles que podem 

pagar, anulando o valor de uso e impondo mudanças no mundo da vida cotidiana 

(Rodrigues, 2018).  

                                            
36 a segregação está entrelaçada com disparidades estruturais na distribuição da riqueza socialmente 
gerada e do poder. A segregação deriva de desigualdades e, ao mesmo tempo, retroalimenta 
desigualdades, ao condicionar a perpetuação de preconceitos e a existência de intolerância e conflitos 
(SOUZA, 2013, p.84). 
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2.3.4.1. Nova Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo 

Os estudos para revisão da lei de uso, ocupação e parcelamento do solo da 

cidade de Campinas tiveram início em maio de 2014, com a contratação de uma 

empresa para realização de diagnóstico do município e confecção de propostas que 

norteariam seu desenvolvimento em consonância com o Plano Diretor Estratégico que 

se encontrava em fase de elaboração até então.  

O Plano Diretor Estratégico, Lei Complementar 189, de 08 de janeiro de 2018, 

traçou as diretrizes principais para o desenvolvimento do município para os próximos 

10 anos, inclusive elementos norteadores para o planejamento territorial urbano como: 

definições de adensamento habitacional desejável para cada região, coeficientes 

máximos permitidos, estruturação urbana, centralidades existentes e a fomentar e 

assim, subsidiaram a elaboração do projeto de lei pelo Poder Executivo, que resultou 

na aprovação da Lei Complementar 208/2018. 

As principais mudanças trazidas por esta nova Lei, foi a introdução da matéria 

sobre o parcelamento do solo e permissões específicas como o loteamento de acesso 

controlado37: configurado como objeto de parcelamento do solo nos termos da 

legislação vigente incluindo permissão de uso de áreas públicas, fechamento, controle 

de acesso de veículos e pessoas a título precário e também o cinturão de segurança, 

caracterizado pelo controle de acesso de veículos e pessoas em horários pré-

definidos em determinada via pública ou o conjunto de vias.  

2.3.5. Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS 

Campinas conta hoje com legislação específica que trata sobre a aprovação de 

empreendimentos habitacionais de interesse social, incluindo uma modalidade de 

loteamentos EHIS. Como o presente trabalho busca analisar as formas de expansão 

em Campinas, sendo este um dos tipos encontrado, é importante que se apresente 

os parâmetros urbanísticos deste tipo que vem se consolidando, além das condições 

e relevância sobre a atual situação das habitações de interesse social, não só em 

Campinas, mas no país.  

                                            
37 Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento, 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. (texto Incluído 
pela Lei Federal nº 13.465 de 2017, no Artigo 2º § 8º da Lei Federal 6.766/1979). 
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Desde os anos 1990 no Brasil vem se constituindo um formato jurídico e 

institucional de HIS, sendo possível a ampliação e a consolidação da produção 

privada de moradias, inclusive para a faixa de baixa renda que anteriormente não era 

atendida pelo mercado formal promovido por grandes empresas.  

De acordo com Shimbo (2012, p.17/18) a política habitacional no Brasil se 

redesenhou em meados dos anos 2000, a partir da entrada do capital financeiro das 

grandes empresas construtoras e incorporadoras e com o aumento de recursos dos 

principais fundos públicos e semipúblicos tais como ao FGTS, SBPE e SFH38. A 

possibilidade da ampliação pelas linhas de crédito proporcionou um rápido 

crescimento da produção de moradias para população de baixa renda. 

Shimbo (2012, p.19) refere-se: 

A “nova” política nacional de habitação, elaborada em 2004 pelo primeiro 
governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), especificava dois 
subsistemas de habitação: o Subsistema de Habitação de Interesse Social e 
o Subsistema de Habitação de Mercado, separados de acordo com o perfil 
da demanda, cada um com suas fontes de recursos do FGTS e dos SBPE 
para os financiamentos habitacionais e arregimentar outros fundos para esse 
fim, na perspectiva de se aumentar a produção subsidiada de habitação (para 
as faixas até três salários mínimos) e de se fomentar o mercado privado de 
habitação. 

De acordo com a Política Nacional de Habitação de 2004, as intenções era 

justamente ampliar o mercado para atingir os “setores populares”, permitindo a 

“otimização econômica dos recursos públicos e privados investidos no setor 

habitacional”. Para isso, a criação de mecanismos, tanto de proteção aos 

financiamentos habitacionais como de captação de recursos era necessário ser 

normatizado, entre os quais, aqueles disponíveis no mercado de capitais. 

Por conseguinte, o Estado é o ente que tem o papel importante na produção 

privada de HIS, como regulador do financiamento e criador de mecanismos 

regulatórios, através das linhas de financiamentos. Sua atuação não se resume 

apenas na definição das legislações urbanísticas e edilícias, que são limitações 

fundamentais na produção formal deste tipo de habitação, mas também quanto a 

questão do financiamento. 

No caso de Campinas a partir da Lei Municipal 10.410/2000, através de seus 

parâmetros urbanísticos diferenciados no que tange ao modelo de implantação de 

                                            
38 FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, SBPE: Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 
e SFH: Sistema Financeiro da Habitação. 
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loteamento EHIS, bem como as tipologias construtivas permitidas, mudará o cenário 

da paisagem urbana em determinados setores da cidade de Campinas, como será 

abordado no próximo Capítulo.  

O modelo resultante da ocupação EHIS estabelecido por esta legislação 

oferece parâmetros construtivos mais convidativos quando comparados a LUOS, 

como: tipos e tamanho de lotes e tipologia construtiva que resultam no fim das contas, 

em uma maior quantidade de unidades habitacionais, tanto na forma de casa em lotes 

autônomos com em condomínios de prédios.  

Esta possibilidade dada pelos parâmetros da Lei Municipal de EHIS quando 

associado ao financiamento imobiliário principalmente àqueles do programa MCMV 

conjuntamente ao preço da terra, permitirá as construtoras, proprietários de terras e 

investidores do mercado imobiliário apostarem neste novo tipo de empreendimento 

em Campinas. 

2.3.5.1. Lei Municipal 10.410/2000, que dispõe sobre Empreendimentos 
Habitacionais de Interesse Social (EHIS) 

A Lei em questão dispõe sobre as condições para implantação de EHIS no 

município de Campinas, com o objetivo conforme descrito em seu artigo 2º: 

São objetivos desta lei: 

I - aumentar a oferta de moradias, por meio do estímulo ao aproveitamento 
de terrenos em áreas dotadas, ou a serem dotadas de infra-estrutura, pelo 
empreendedor, e da redução do custo de implantação dos Empreendimentos 
Habitacionais de Interesse Social - E.H.I.S.; 

II - definir normas próprias de parcelamento, uso e ocupação do solo, para os 
Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social - E.H.I.S.  

Diante disto, os parâmetros mínimos de ocupação e as tipologias para EHIS, 

estabelecidos na respectiva lei, caracterizaram-se por ser empreendimentos onde a 

densidade, tanto populacional como a habitacional, tenderão a ser mais elevadas, 

devido aos seus parâmetros especiais, quando comparados principalmente com a 

zona 3 da cidade que tem características predominantemente residencial unifamiliar. 

Através da Lei Complementar 70/2014, ficou determinado que em qualquer 

área do município, desde que esteja dentro do perímetro urbano, poderá ser 

implantado EHIS, devendo ser respeitadas as restrições específicas para cada zona, 

tal como restrições a verticalização.  Apesar de ser uma lei para o interesse social, em 
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sua grande maioria é realizada por agentes imobiliários privados, cujo objetivo final é 

o lucro, em contrapartida, para a viabilizar este tipo de empreendimento o Estado entra 

em ação como os programas de financiamento e subsídio financeiro para os futuros 

adquirentes. Segundo Shimbo (2012, p.204) o lucro é obtido a partir das vendas das 

unidades habitacionais produzidas que, por sua vez, foram facilitadas enormemente 

pela ampliação e flexibilização dos financiamentos habitacionais provenientes do 

SFH, concerne no binômio Estado e Setor Privado da construção civil. 

A Lei de EHIS ao estabelecer parâmetros diferenciados quando comparado a 

LUOS, permitiu que os projetos deste tipo de empreendimento resultassem em 

maiores quantidades de unidades por hectare. Trata-se então de um indicativo que o 

poder público encontrou para viabilizá-lo, além de criar um cenário político e 

econômico propicio para que os empreendedores imobiliários se interessem por este 

modelo de negócio. 

Foi necessário então que se estabelecesse um novo produto para este 

mercado, e de acordo como Shimbo foi necessário: 

procurar um padrão de uma tipologia habitacional que mais bem articulasse 
a questão dos custos com um processo produtivo já consolidado (...) e com 
os materiais e componentes construtivos disponíveis no mercado. Ou seja, 
procurava-se um desenho que juntasse os meios mais baratos para se 
produzir habitação, a fim de garantir a rentabilidade do negócio. A partir da 
combinação e repetição dessa tipologia, o lucro era multiplicado 
exponencialmente (...). Portanto, qualquer redução de custos nas atividades 
do canteiro de obras poderia impactar significativamente na equação 
financeira da produção (SHIMBO, 2012, p.199). 

Na lei municipal de empreendimentos HIS há dois modelos, aqueles que 

resultam em lotes urbanizados39, forma encontrada sob a denominação de 

Loteamento EHIS e as de unidades habitacionais multifamiliares, resultando em 

prédios verticais de 5 pavimentos, que originará assim a forma do Condomínio EHIS. 

Por Loteamento HIS, compreende-se todo aquele decorrente de parcelamento 

do solo de uma gleba, que geram lotes autônomos e deverão ser minimamente 

atendidos por uma infraestrutura urbana básica.  

Os parâmetros para esta tipologia constituem-se de lote mínimo com área de 

126,00m² e frente de 7,00m, as quadras terão extensão máxima de 250,00m e largura 

                                            
39 Consideram-se lotes urbanizados, aqueles decorrentes de parcelamento do solo que sejam atendidos 
por infraestrutura urbana (rede de água e esgoto, de energia elétrica e rede viária pavimentada, 
contemplando prioritariamente o itinerário de transporte coletivo e escoamento de águas pluviais até o seu 
destino final). (Lei 10.410/2000, artigo 4º, § 1º).  
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mínima de 36,00m. Permitindo, portanto, uma forma que garanta a produção de lotes 

retangulares e o melhor aproveitamento do terreno para a edificação, já que são lotes 

menores. Quando comparado com os parâmetros da tipologia H-3, para uma zona 3, 

(Tabela 10 p.71), verifica-se que em termos de área, o lote é praticamente a metade, 

assim, poderá resultar no mínimo o dobro de densidade habitacional. 

São denominados Condomínios Verticais – Tipo EHIS: todas as unidades 

acabadas multifamiliares agrupadas verticalmente. Igualmente no loteamento, 

requerem parâmetros mínimos para que seja atendida a necessidade do interesse 

social e garantia da produção de unidades habitacionais adequadas. A área do lote a 

ser empreendida nesta tipologia deverá ser de 500,00m² no mínimo e de 10.000m² 
no máximo, o prédio poderá ter no máximo cinco pavimentos, incluindo o pavimento 

térreo, a área máxima da unidade habitacional não poderá exceder os 60,00m². Será 

permitida a reserva de no máximo 5% da área do lote para a implantação de área de 

lazer interna para uso dos moradores. O parâmetro de extensão e profundidade de 

quadra é o mesmo exigido no loteamento EHIS. 

Uma característica marcante é a padronização de projetos arquitetônicos, que 

conforma os perfis ou modelos de produtos oferecidos por essas empresas, podem 

se aproximar de um processo industrial de produção como destaca: 

Para aproximar-se ao máximo de um processo de industrial de produção, a 
primeira preocupação que se deve ter é com o desenvolvimento do protótipo 
do produto. Mais do que em qualquer outro tipo de empreendimento, o que 
definirá as tecnologias e as soluções de um conjunto de edifícios econômicos 
é o seu orçamento final. Para reduzir os custos com a elaboração de um novo 
projeto arquitetônico a cada novo conjunto construído, são desenvolvidas 
tipologias básicas para serem utilizadas em todos os casos (Faria apud 
Shimbo, 2015, p.78). 

Assim, o padrão arquitetônico e urbanístico da HIS em Campinas que vem 

sendo implementado, pode ser resumido em três modalidades básicas: conjuntos de 

edifícios verticais; empreendimentos horizontais; e uma combinação das duas 

modalidades anteriores no mesmo terreno. Em todas elas, estão presentes os muros 

que circundam o empreendimento e a guarita na entrada. 

2.4. Os loteamentos fechados 

No estudo da forma da expansão urbana de Campinas, a figura dos 

loteamentos fechados aparece como peça importante na ocupação deste vasto 
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território. Assunto ainda bastante polêmico, seja por questões jurídicas que os aponta 

como ilegais, seja pela irregularidade do ponto de vista urbanístico. Neste item serão 

priorizadas as questões urbanas e o que de fato este modelo de ocupação vem 

causando no conjunto da cidade. 

Nos períodos de transição democrática e no período liberal da urbanização 

contemporânea brasileira, ocorreu aumento da desigualdade social e do desemprego, 

observando-se crescimento da violência urbana nos grandes centros. Criou-se uma 

verdadeira indústria da (in)segurança, favorecendo a disseminação de condomínios e 

loteamentos fechados.  

O espaço urbano contemporâneo apresenta formas de ocupação residencial 

variada e que, em termos urbanísticos e jurídicos têm suas diferenças quanto ao 

processo de aprovação na prefeitura como na futura incorporação. Em muitos casos 

os loteamentos fechados e os condomínios de casas são confundidos pela população, 

sendo ambos tratados como a mesma coisa. Porém, há diferenças, visto que, cada 

qual com suas características próprias causam impactos diferentes no tecido urbano 

da cidade, seja, pelo tamanho das áreas ocupadas ou até mesmo pela disposição e 

configuração do sistema viário que os conectam e inserem na cidade. 

Por conseguinte, será apresentado os conceitos que caracteriza e diferencia 

os: loteamento convencional “aberto” e loteamentos fechados. Estes modelos refletem 

o resultado adotado pelas construtoras e incorporadoras, fruto das legislações 

urbanísticas relacionados com as necessidades do mercado imobiliário.  

2.4.1. Loteamentos Convencionais “Abertos” 

O loteamento residencial convencional, que denominaremos como “aberto”, 

segue as normativas e regulamentações segundo a Lei Federal 6.766/1979 e suas 

alterações, que prevê o parcelamento do solo urbano em lotes autônomos, com a 

abertura de novas vias de circulação e a criação de áreas de uso comum a população, 

podendo ser utilizadas para o uso de lazer ou para implantação de equipamentos 

comunitários, como escolas, creches e postos de saúde, etc., estes lotes passam a 

integrar-se a cidade e deverão ser atendimentos pelos serviços públicos. 

Nesse sentido, a lei federal de parcelamento do solo conceitua loteamento 

como a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com a abertura de 

novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 

ampliação das vias existentes. Os lotes gerados passam a ser autônomos e 
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conectados diretamente com um sistema viário oficial, portanto a figura da gleba se 

desfaz (art. 2º). 

Assim, o loteamento “aberto” é aquele em que os lotes autônomos frutos de um 

processo de parcelamento, ficam diretamente ligados como as ruas oficiais do 

município. Posto que, a partir do registro do loteamento, 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, passarão a integrar o domínio do 

Município (art. 22). Logo, estas áreas serão gravadas para uso comum da população 

e a sua gestão passará ao poder municipal, ficando indisponível para exploração pelo 

particular, ou seja, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador (art. 17). 

Desta forma, uma vez estabelecidas, áreas públicas e suas destinações, as 

mesmas, não poderão ser alteradas, este ato, passa ser de conhecimento público, 

através da aprovação do decreto do loteamento. Isto posto, as áreas públicas 

destinar-se-ão a função estabelecida no seu parcelamento, sendo estes espaços não 

só do respectivo loteamento, mas por abrangência também aos bairros adjacentes, 

trata-se de um patrimônio público e de interesse comum de todos os cidadãos. Os 

loteamentos abertos são os bairros tradicionais no sentido stricto senso como 

conhecemos. 

2.4.2. Loteamentos Fechados em Campinas 

Loteamentos fechados são os loteamentos convencionais aprovados sob a 

regulamentação da Lei Federal 6.766/1979, e que através de uma lei específica, 

geralmente municipal, tem a anuência do poder local através de um decreto, que 

permite realizar o seu cercamento, que se dá por meio de muros, barreiras físicas, 

cancelas, guaritas e são operados por um sistema de segurança próprio privado, cuja 

função é dar maior segurança através do controle de acesso aos lotes e também aos 

espaços livres que ficaram no interior do loteamento. As regras de acesso geralmente 

são estabelecidas quando da autorização pelo poder público em consonância com a 

administradora, basicamente o acesso a visitantes é permitido com a autorização de 

um morador, nestes casos, é possível observar que há um ato de impedimento a livre 

circulação de pessoas em suas ruas (figura jurídica de posse pública) e espaços 

determinados no fechamento.  

Muitas vezes, a modalidade de loteamento fechado é interpretada como um 

condomínio, mas lembrando que o loteamento fechado se difere do condomínio de 
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casas, pois as ruas e alguns espaços públicos que foram fechados são de domínio 

público. A confusão se dá pelo fato do ato jurídico que permite o fechamento do 

loteamento, ser necessário a instituição de uma forma condominial, que assim, o 

caracteriza como um condomínio. O importante a ser esclarecido nos dois casos é o 

modelo que cada um adota e os impactos que estes tipos causam na estrutura e no 

funcionamento da cidade.  

Assim, suas características são distintas da modalidade de condomínio 

horizontal de casa, que é regulamentado pela Lei Federal 4.591/1964. A diferença 

entre o loteamento e condomínio edilício de casa é que, o primeiro, dentro do seu 

muro de fechamento, existe logradouros públicos como: vias de circulação, ruas, 

áreas de lazer, áreas verdes entre outros constantes de seu projeto urbanístico, cujo 

acesso é controlado por um sistema de segurança, cerceando os cidadãos não 

moradores de usufruir dos espaços de domínio público que ficam internos. Nesta 

modalidade não há a produção de edificações, o que se busca é a renda fundiária no 

provimento de lotes. Já o condomínio edilício de casas, a finalidade é a produção de 

edificação, associado a uma fração ideal do lote, desta forma, a propriedade das vias 

particulares de circulação e as áreas de lazer internas, são de uso condominial, e é 

de direito exclusivo de acesso por parte de seus proprietários e moradores, visto que, 

a área empreendida é 100% privada.  

Até 2017 ainda não havia lei que regulamentasse a possibilidade de 

implantação de loteamento fechado, porém a Lei Federal 13.465/2017, que alterou a 

Lei nº 6.766/1979, instituiu a figura de loteamento de acesso controlado na modalidade 

de loteamento. No caso de estudo em Campinas a autorização do fechamento do 

loteamento era regulamentada pela Lei Municipal 8.736/1996, que dispõe sobre a 

permissão a título precário de uso das áreas públicas de lazer e das vias de circulação, 

para constituição de loteamentos fechados.  

A partir da instituição do Plano Diretor Estratégico, Lei Complementar 

189/2018, o Município passou a revisar as legislações sobre a matéria, que resultou 

na aprovação da Lei Complementar 208/2018 que trata da nova Lei de Parcelamento, 

Ocupação e Uso do Solo (LPOUS), no qual  inseriu a  matéria sobre o parcelamento 

do solo, ainda traz permissões especiais quanto controle de acesso e circulação em 

vias públicas em duas modalidades: o Loteamento de Acesso Controlado e o Cinturão 

de Segurança, criando regras especificas para questões que estão posta e é uma 

realidade na cidade, e que devem ser tratadas.  
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No caso de Campinas os loteamentos são aprovados como aberto, conforme 

as regras da Lei 6.766/1979 e leis municipais, é fechado posteriormente, mediante 

anuência dada pela Prefeitura. Contudo, o projeto já é preparado e adequado para 

que as vias e acessos sejam internalizados, geralmente utilizam-se de um traçado 

sinuoso das ruas, que são terminadas em “cul-de-sac”. O sistema de lazer e as vias 

em “cul-de-sac”, são os principais artifícios usados pelos agentes imobiliários para a 

internalização dos lotes, onde é possível formar um cinturão do muro de fechamento, 

a Figura 4, exemplifica uma proposta. 

Por ocasião do projeto de loteamento, uma parte correspondente no mínimo a 

65% da área de sistema de lazer, não incidirá permissão de uso e deverá estar situada 

externamente ao muro de fechamento. Junto ao alinhamento de logradouros públicos, 

sistema viário que ficará externo, deverão ser projetas faixas recuadas em 4,0 metros, 

que serão denominadas Sistema de Lazer – Tratamento Paisagístico. As áreas 

destinadas a fins institucionais como EPC, não incidirá permissão de uso devendo 

ficar, portanto, externa ao fechamento.  

Esta é uma das principais e mais significativa diferença entre o loteamento 

convencional “aberto” e o loteamento fechado, pois este último traz no seu modelo a 

construção de uma cidade totalmente diferente daquela da cidade tradicional, 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na análise de projetos de loteamentos, 2017 
Figura 4: Modelo de loteamento fechado, com vias em cul-de-sac e sistema de lazer de fechamento. 
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principalmente nos aspectos relacionados entre os espaços privados dos lotes e os 

equipamentos de uso coletivos, que ficam externos ao muro de fechamento. Esta 

separação física cria uma barreira, impossibilitando a relação direta entre lotes 

privados e espaços públicos. A própria definição do que é o espaço público torna-se 

difícil. A propriedade pública muitas vezes não coincide com o uso, ou seja, os 

espaços de uso público nem sempre são realmente públicos e os espaços públicos 

nem sempre estão abertos à comunidade.  

Diante deste fato, na atualidade qual seria realmente a função destes novos 

espaços públicos que se constituem no entorno dos loteamentos fechados? São 

apenas meros coadjuvante para atendimento a legislação de parcelamento do solo? 

 A análise do fechamento e futura autorização, está restrita a um grupo formado 

por técnicos da prefeitura. A lei municipal 8.736/9640 que autoriza o fechamento, em 

grande parte tem parâmetros de cunho subjetivos, principalmente referente aos limites 

máximos em que se darão o fechamento, consequentemente em áreas separadas da 

cidade, sendo este o maior impacto urbanístico para a Cidade. A regra da área 

máxima do fechamento, conforme disposto no Art. 6º diz que: “área máxima do 

loteamento fechado dependerá de considerações urbanísticas, viárias, ambientais, e 

do impacto que possa ter sobre a estrutura urbana, sempre dentro das diretrizes 

estabelecidas pelo Plano Diretor.” Percebe-se que a condição para o estabelecimento 

do tamanho do fechamento utiliza o termo “dependerá de considerações ...”, 

considerações estas pelo que parece dada pelo grupo técnico, que pode ter 

entendimentos variados de gestão para gestão. Observa-se que não é ao menos 

estipulada uma área máxima, nem se quer o número máximo de lotes que pode estar 

dentro do fechamento, ou seja, nenhum parâmetro quantitativo é estabelecido para o 

tamanho do fechamento.  

O fechamento de qualquer loteamento é marcado principalmente pela presença 

de muros, que os separam fisicamente do restante da cidade, esta forma pode se 

equiparar ao conceito de limites urbanos estudado por Lynch (2011), que define cinco 

elementos principais de leitura e organização da Cidade, como: vias, limites, bairros, 

pontos nodais e marcos. Quando se constituem os conjuntos de loteamentos 

                                            
40 Apesar de ter sido revogada pela Lei Complementar 208/2018, que dispõe sobre o parcelamento, a 
ocupação e o uso do solo no território do município. No contexto da análise da pesquisa que ocorreu de 
2000 a 2017, a nova lei ainda não estava em vigor, portanto, sem efeitos e sem influência nas análises. 
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fechados, caracterizado por grandes extensões no território, podem constituir áreas 

de segregação urbana e também social no espaço urbano. 

A partir da concessão de uso dada pela administração pública via Decreto, os 

proprietários dos lotes dentro do fechamento, passam a ser responsáveis pelos 

referidos bens públicos (ruas, calçadas, iluminação pública, coleta de lixo, sistema de 

lazer, etc.) tirando a responsabilidade de manutenção e segurança do Município. A 

concessão de uso poderá ser revogada a qualquer tempo pela Prefeitura do Município 

que a outorgou. 

Os estudos deste aparato legal deram suporte ao entendimento do peso que a 

legislação urbanística tem na conjuntura do processo da forma da cidade e 

fundamentou a proposta de classificação dos tipos de loteamentos. Estes afinal se 

consolidam através da ação do mercado imobiliário, com os agentes produtores do 

espaço urbano, pelas suas estratégias encontram na diversidade da cidade (variações 

dos zoneamentos e consequentemente na incidência das legislações) os meios de 

(re)produzir o produto que melhor viabilizam seus negócios. Este conjunto de ações 

refletem as formas urbanas encontradas na pesquisa como: os loteamentos fechados, 

os loteamentos do tipo EHIS e os condomínios de prédios HIS, que serão 

apresentadas no próximo Capitulo. 

A Tabela 13 expõe de forma sintética os principais parâmetros urbanísticos das 

legislações que devem ser observados para a análise e aprovação de loteamento, 

ressaltando que a Lei Municipal 10.410/2000 e 8.736/1996 são casos específicos para 

EHIS e Loteamento Fechado respectivamente. 
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Tabela 13: Síntese dos Parâmetros das Legislações sobre Parcelamento do Solo 
 

LEGISLAÇÃO ASSUNTO PRINCIPAIS PARÂMETROS 

Lei Federal 
6.766/79 Parcelamento do Solo 

 - Loteamento a subdivisão de gleba em lotes 
destinados a edificação, com, de logradouros 
públicos 
 - Quando há abertura de novas vias de 
circulação 
 - Abertura de logradouros públicos 

Lei Municipal 
1.993/59 

Parcelamento 
do Solo 

Acesso  - Necessidade de ligação à via pública oficial 

Quadra  - Quadras terão a extensão máxima de 180,00 
m e a profundidade mínima de 40,00 m. 

Rua 
 - Largura da Rua mínima de 14,00m 
 - Terminada em "cul-de-sac" não terão 
comprimento superior a 100,00 m 

Espaços livres 
 - O mínimo de 10% em qualquer hipótese 
 - 15% quando a área a ser loteada for igual ou 
superior a 100.000,00 m² 

Resolução 
SMA 31/09 

Parcelamento 
do Solo 

Permeabilidade 
do solo 

 - Reservar no mínimo, 20% da área total do 
imóvel 
 - As Áreas Verdes e Sistemas de Lazer 
definidos em lei municipal e as Áreas de 
Preservação Permanente poderão ser 
considerados para o atendimento da exigência 

Lei Municipal 
6.031/88 

Uso e 
Ocupação do 

Solo 

Tamanho de 
Lote 

 - O tamanho do lote mínimo é definido em 
detrimento da Zona em que a gleba a parcelar 
se situar 

Tipo de 
Ocupação 

 - Residencial Unifamiliar, Multifamiliar ou 
Comercial 

Lei Municipal 
10.410/2000 EHIS 

Tamanho do 
Lote Unifamiliar  - Área de 126m² e testada de 7,0m 

Tamanho do 
Lote Multifamiliar 

 - Área mínima de 500m² e máxima de 
10.000m² 

Quadras  - Extensão máxima de 250,00m e 
profundidade mínima de 36,00m 

Número máximo 
de Pavimento - 5 

Lei Municipal 
8.736/96 

Loteamento 
Fechado 

 - Cercado ou murado, no todo ou em parte do seu perímetro 
 - Áreas públicas de lazer e as vias de circulação que serão objeto 
de permissão de uso, deverão ser definidas por ocasião da 
aprovação do loteamento 
 - Em 65% da área de lazer não incidirá permissão de uso 
 - Áreas destinadas a fins institucionais, não incidirá permissão de 
uso 
 - Área máxima do loteamento fechado dependerá de 
considerações urbanísticas, viárias, ambientais, e do impacto que 
possa ter sobre a estrutura urbana 
 - Diretrizes urbanísticas definirão um sistema viário de contorno 
às áreas fechadas 
 - Junto ao alinhamento de logradouros públicos deverá respeitar 
recuos de 4,0m, as faixas resultantes terão tratamento paisagístico 
e deverão ser conservadas pela Associação dos Proprietários. 

Elaborado pelo Autor, com base nas legislações especificadas. 
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CAPÍTULO 3 – EXPANSÃO URBANA: OS LOTEAMENTOS 
APROVADOS NO PERÍODO DE 2000 A 2017 

O período selecionado para o estudo se deu por ocasião da disponibilidade de 

dados em meio digital junto a Coordenadoria de Parcelamento do Solo da Prefeitura 

Municipal de Campinas, onde foi realizado um levantamento em uma tabela que lista 

os pedidos de aprovação de loteamentos a partir do 2000.  

Esta listagem dispunha dos seguintes dados: data de entrada, número do 

protocolo, tipo de solicitação, nome proposto para o loteamento, endereço, 

zoneamento, identificação da gleba, área da gleba, quantidade de lotes, dimensão 

(média) dos lotes, e observações. Todos os loteamentos da lista tinham relacionados 

a eles seus projetos urbanísticos em meio digital e relatório de todo o seu processo 

de análise pela CPS. O universo da pesquisa foi selecionado através dos campos 

“situação da análise”, apenas os casos que constava como aprovado, prévia 
liberada e em análise, descartando a solicitações que foram indeferidas e/ou 

arquivadas. Este procedimento teve como papel um primeiro raio-x do universo de 

informações que seriam estudas, resultando em 128 loteamentos. 

Os dados coletados foram sistematizados em uma outra tabela que permitiu a 

condensação e organização das informações dos loteamentos para trabalhar a 

proposta da pesquisa. O Capítulo 2 com a apresentação sobre as tipologias de 

ocupações e conjunto das legislações que regem os parcelamentos, foi o material 

base que subsidiou a proposta de classificação.  

Propõe-se então, a construção de uma classificação tipológica dos loteamentos 

como base nas informações constantes nos dados coletados (tabela), consulta nos 

processos e nos dados dos projetos, que se deu pela análise e leitura gráfica das 

plantas dos loteamentos. Assim, foi construída uma proposta de classificação por tipos 

de loteamentos segundo as categorias: por uso requerido, por tipo de lotes 

produzidos, características quanto categoria de abertos ou fechados, de interesse 

social ou não. É importante ressaltar que a fonte de dados utilizadas nos mapas é da 

SEPLURB, e a organização e elaboração dos mapas é de reponsabilidade do autor.  

Como a grande maioria dos loteamentos levantados encontravam-se com seus 

projetos urbanísticos em meio digital, optou-se por utilizar a ferramenta SIG, onde foi 

possível a conversão dos dados para esta plataforma e assim utilizar-se das 
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informações georreferenciadas das áreas dos loteamentos de forma a criar um banco 

de informações das áreas. A utilização do programa Quantum GIS um software livre 

de geoprocessamento para edição e manipulação de informações geoespaciais, foi 

utilizado para modelar o banco de dados com as informações dos loteamentos. O 

processamento das informações permitiu a confecção do Mapa 8 p.90, com a 

localização espacial dos 128 loteamentos.  

O procedimento de pesquisa, portanto, tratou-se de um levantamento 

sistemático de acesso aos projetos urbanísticos específicos de cada loteamento, 

permitindo extrair dados das características de cada projeto. O quadro de áreas foi 

uma fonte importante, onde foi possível verificar: as áreas destinadas aos lotes; áreas 

públicas que são doadas e suas respectivas porcentagens. Através do projeto 

urbanístico foram verificados dados quanto à forma das quadras, as dimensões dos 

lotes, bem como a distribuição do sistema viário, além das localizações das áreas 

institucionais, áreas verdes e de sistemas de lazer, com sua configuração. As análises 

dos dados se deram a partir de uma tabela de informações dos projetos, permitindo a 

consulta, seleção e condensação de dados alfanuméricos sobre o conjunto de 

loteamentos levantados e inserção das informações da classificação proposta. 

Para a composição dos mapas, foi utilizada a base cartográfica obtida junto ao 

setor de cadastro municipal, a partir também da plataforma do programa Quantum 

GIS, ferramenta utilizada pela prefeitura para a gestão integrada do território. A partir 

desta base foi possível montar o mapa base contendo informações do limite municipal, 

perímetro urbano, limites das quadras existentes e principais eixo viários e rodoviários 

do município, bem como pontos notáveis como, aeroportos, universidades, centros de 

compras, etc, os quais foram utilizados como referencial de localização. Quanto à 

localização do perímetro dos loteamentos os dados utilizados referem-se aos limites 

das glebas a serem parcelada, constante nos projetos urbanísticos dos loteamentos 

onde foram atribuídos os dados e a classificação, o que permitiu o processamento das 

informações e confecção dos mapas para as análises. 

Destarte, a utilização do geoprocessamento SIG através do software Quantum 

GIS, foi considerado pela sua praticidade e dinâmica de ferramenta para análise do 

território e também por existir uma base cartográfica disponível. Concerne um 

software que automatiza várias tarefas de cartografia e proporciona a associação 

entre arquivos gráficos (perímetros dos loteamentos) e alfanuméricos (tabela de 

dados levantados). Com base no processamento dos dados e das informações 
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coletadas nos órgãos públicos, foi possível a elaboração de mapas, que representam 

a espacialização dos vários tipos de loteamentos.  

A partir da base de dados foram gerados mapas temáticos, conforme a 

classificação proposta, para uma compreensão detalhada dos aspectos espaciais no 

território municipal. A metodologia permitiu estabelecer um primeiro diagnóstico, 

localizando as áreas onde apareceu a concentração dos loteamentos a serem 

investigados, e orientou a pesquisa para um exame mais detalhado. A apresentação 

dos mapas com as análises espaciais é um instrumento analítico para averiguar a 

classificações dos tipos de loteamentos no território municipal, permitindo verificar as 

ocorrências das ocupações à expansão urbana incialmente abordada no Capítulo 1. 

3.1. DEFINIÇÃO DO RECORTE 

A definição da escolha do período de 2000 a 2017 teve como desígnio estudar 

a expansão urbana recente das duas últimas décadas em Campinas por intermédio 

dos loteamentos, visto o contato diário com o rico material de dados das aprovações 

e análise dos loteamentos por fazer parte da equipe técnica responsável pelas 

análises e aprovações de loteamentos da Coordenadoria de Parcelamento do Solo da 

PMC e pela disponibilidade de dados a partir de 2000, com a possibilidade de 

utilização e integração com a plataforma GIS.  

O estudo propõe um recorte tanto temporal quanto espacial sobre a expansão 

urbana contemporânea de Campinas a partir do levantamento dos loteamentos 

aprovados no período especificado. Interessa, é bom lembrar, que se trata de um 

levantamento restrito a expansão urbana da cidade legal, daquela que é aprovada e 

chancelada pela administração pública. Importa salientar que o tecido urbano de 

Campinas, formado historicamente na segunda metade do século XX, não se mostra 

como um tecido coeso e contínuo, mas, ao contrário, desde os anos 1950 as novas 

urbanizações caracterizaram-se pela descontinuidade e pelos vazios urbanos, 

principalmente as da região sudoeste que foram objeto de uma importante ampliação 

do perímetro urbano e de forte implantação de conjuntos habitacionais nas décadas 

de 1960 a 1980 e perceptíveis até hoje.  

No processo de análise na PMC, os loteamentos passam por duas fases de 

análise: a primeira é que se domina Análise Prévia, que resultará consequentemente 

em uma “Prévia Liberada” e depois pelo ato final de Aprovação definitiva 
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denominado de “Aprovado”, estas etapas foram indicadas por status da análise do 

loteamento, de forma a caracterizar a situação em que se encontra o processo de 

análise na PMC. Metodologicamente trata-se de um filtro para distinguir do universo 

da pesquisa, os projetos que ainda estão em análise, situação que indica projetos 

passíveis de alterações, indeferimento ou desistência, portanto refere-se a uma 

situação que pode não vir a ser concretizada no futuro. Desse modo, dentro da 

metodologia optou-se por não incluir os loteamentos com status de Análise Prévia e 

os Indeferidos na PMC, para o universo de análise da pesquisa. Por isso, o universo 

da pesquisa passará a abranger apenas os projetos que tiveram o status: de Prévia 
Liberada e Aprovado41, entre os anos de 2000 a 2017.  

O primeiro mapa tem como finalidade apresentar a distribuição espacial dos 

loteamentos levantados no período de 2000 a 2017, na cidade, que compreende as 

128 áreas que estão destacadas em laranja. É possível identificar 3 áreas principais 

de maior abrangência e outras 2 áreas secundárias de menor abrangência, dos 

projetos de loteamentos. 

As principais áreas podem ser observadas no Mapa 8, têm-se: (i) na região 

leste, ao longo de um trecho da rodovia Dom Pedro I com o entroncamento da Rodovia 

Gov. Dr. Adhemar de Barros (SP-340), ocupando a margem direita e adentrando ainda 

em uma parte do Distrito de Sousas; (ii) na região sudoeste, áreas acessadas pelas 

Av. John Boynd Dunlop e Av. Ruy Rodriguez avenidas estruturadoras de ligação da 

área periférica à Rodovia Anhanguera e ao Centro da cidade; (iii) na região sul na 

Rodovia Anhanguera (SP-330) próximo ao trevo com a Rod. Lix da Cunha (SP-073) 

antiga Estrada Velha Campinas Indaiatuba. As duas áreas secundárias encontram-

se: (iv) na região sudeste formado por glebas pequenas, em uma área já consolidada 

do tecido urbano, próximo à divisa com município de Valinhos; e (v) na região noroeste 

com as mesmas características da anterior, porém faz divisa com o município de 

Sumaré, seu principal acesso se dá pela Av. Aladino Selmi. É importante frisar que 

todas estas áreas estão conectadas com as principais avenidas que dão acesso as 

rodovias da região. 

 

                                            
41 Observa-se que os projetos com prévia liberada e aprovado são os casos que tiveram todos seus 
parâmetros urbanísticos mínimos atendidos pela legislação, portanto, em condições de serem implantados 
e se consolidarem no território conforme o projeto chancelado pela PMC. 
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MAPA 8: Localização dos Loteamentos levantados período (2000-2017). 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB. 
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Em relação ao filtro dos projetos que serão analisados o Mapa 9: Status da 

Análise dos loteamentos na PMC mostra a situação em que se encontram os projetos 

na prefeitura. São apresentados 4 status: (i) Análise Prévia, (ii) Prévia Liberada, (iii) 

Aprovado e (iv) Indeferidos. Dos 128 loteamentos, têm-se: 37 em Análise Prévia 

(laranja), 34 com Prévia Liberada (azul) e 55 Aprovado (verde) e 2 Indeferido (Rosa). 

Diante disto, do conjunto de 128 projetos que deram entrada para aprovação, 

apenas 89 se encontram aprovados e com prévia liberada, conforme apresentado no 

Mapa 10, e que serão apresentados nos mapas temáticos (tipos de loteamentos) das 

áreas que serão objeto análise. 
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MAPA 9: Status da análise dos loteamentos na Prefeitura. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da Coordenadoria de Parcelamento do Solo – SEPLURB. 
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MAPA 10: Loteamentos Aprovados e com Prévia Liberada (2000-2017). 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB. 
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3.2. CLASSIFICAÇÃO DOS LOTEAMENTOS 

Neste item é apresentada a classificação de análise de forma esquemática para 

cada tipo: (i) por tipo de uso, (ii) condição de aberto ou fechado e (iii) por tipo de lote 

produzido; apontando suas principais características, fruto de uma análise dos 

projetos urbanísticos de cada loteamento, baseado na sua forma e sua inserção no 

contexto urbano, conforme sintetizados na Tabela 14 abaixo: 

Tabela 14: Classificação de Análise dos Loteamentos 

Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da Lei Federal 6.766/79, Leis Municipais: 8.736/96, 
6.031/88 e 10.410/2000,  
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3.2.1. Por tipo de Uso 

O Mapa 11 mostra os loteamentos por tipo de uso, do total de 89 áreas: 48 são 

residenciais, 36 dos tipos de EHIS e apenas 5 Comercial. Isto revela que a 

característica desta proporção própria da conformação da cidade, na maioria dos 

casos, predomina as edificações residenciais, uma urbanização que se volta para o 

mercado imobiliário de moradias. 

O tipo Comercial são aqueles compostos por lotes exclusivamente para uso 

de comércio, serviços e que receberam negócios voltados a atividade não residências. 

As características geralmente são de lotes com áreas maiores do que para o 

habitacional, podendo variar de 250m² a 5.000, 10.000m², alguns casos superam os 

20.000m².  

Cabe salientar, que nas áreas mais centrais essas atividades, até bem pouco 

tempo ocupavam lotes menores. A demanda por lotes maiores, isto é, acima dos 10, 

20 mil m² é uma característica típica do período recente da urbanização, inclusive com 

grandes superfícies de comércio e serviços associadas a áreas ainda mais generosas 

para acomodar os estacionamentos. Os 5 loteamentos comerciais estão situados no 

eixo das principais rodovias de Campinas, como pode ser verificado no Mapa 11, 

áreas destacadas em vermelho. 
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MAPA 11: Loteamentos por tipo de Uso. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB. 
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O tipo EHIS, são aqueles projetados e constituídos para abrigar o uso 

residencial de interesse social, que são destinados a população de baixa renda, para 

isso tem parâmetros específicos com base nos na Lei Municipal 10.410/2000: somam-

se 36 loteamentos. 

Este tipo de loteamento pode-se dar em duas formas: de lotes autônomos 

unifamiliar, Figura 5, e em lotes multifamiliares, Figura 6. 

Figura 5: Loteamento tipo EHIS de lotes unifamiliar, Residencial Campo Florido. 
Fonte: Imagem Google Earth, 2017. Adaptado pelo Autor 
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O tipo do lote unifamiliar do EHIS é menor, com área mínima de 126m² e 

testada mínima de 7,0m, constituem zonas de maior densidade e, por isso, fazem 

parte de uma legislação especial, pois o lote mínimo normal é de 250 m² e testada de 

10m correspondente ao zoneamento 3, que ocupa proporcionalmente 

aproximadamente 28,14% em relação as outras 17 zonas do município, conforme 

dado levantado na PMC. 

No caso de parcelamentos de glebas em lotes multifamiliares poderá ser 

projetado lotes com área mínima de 500,00m² e máxima de 10.000m² para abrigar 

EHIS na forma de condomínios verticais de prédios com até 5 pavimentos, conforme 

mostra a Figuras 6 e 7, como exemplo temos o conjunto habitacionais Residencial 

Abaeté, Bassoli e Sírius. Trata-se então de unidades acabadas multifamiliares, 

agrupadas verticalmente. 

 

Figura 6: Planta de Loteamento: EHIS, com lotes multifamiliares, áreas até 10mil m².  
Fonte: Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB, 2017. Adaptado pelo Autor 
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A concentração destes tipos de loteamento está principalmente na região 

sudoeste da cidade, tendo alguns casos na parte noroeste (destacado em verde no 

Mapa 11). A urbanização dessa região responde a uma série de questões que diferem 

da região nordeste. O valor da terra não é um valor apenas em si, mas um valor 

construído socialmente.  

Esta região, ao longo de sua urbanização que começa a ocorrer nos anos 50/60 

já era uma região infradotada e assim continuou a ser. Os acessos viários sempre 

foram precários ligados a duas principais avenidas estruturais (John B. Dunlop e Ruy 

Rodriguez). A insuficiência de equipamentos públicos, bem como a baixa oferta de 

empregos, aumenta os deslocamentos para o centro e outras regiões da cidade, 

sobrecarregando um sistema viário que não tem capacidade adequada (CAMPINAS, 

2017). Então esses conjuntos habitacionais unifamiliares e multifamiliares, 

subsidiados principalmente pelo Estado, quando localizados nesta região, tem como 

resultado a segregação espacial induzida.  

Assim, a segregação socioespacial quando associada a determinada área 

social pode indicar valores diferenciados do solo urbano baseado nas atividades 

econômicas que as congregam. A Tabela 15, indica os valores de avaliação 

imobiliárias do valor do m² para os loteamentos EHIS e Residencial Fechado. Para o 

Figura 7: Loteamento com lotes multifamiliar. 
Fonte: Imagem Google Earth, 2017. 
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tipo de lote unifamiliar dos loteamentos levantados aprovados e com prévia liberada, 

é possível observar que os tipos EHIS tem valores menores, pois levam em 

consideração os fatores de localização, padrão construtivo da área de entorno, bem 

como a faixa de renda a que se destinam. Logo, os tipos EHIS variam de R$ 386 a R$ 

569 por m². Para os de padrão residencial fechado inicia-se em R$ 627, podendo 

chegar até R$1.339. É importante ressaltar que o tamanho dos lotes para cada tipo 

dos EHIS, tem uma média de 126 a 200m² e os residenciais fechados são de 360 a 

1.000m².  
Tabela 15: Valor do m² dos lotes para loteamentos com lotes do tipo Unifamiliar 

O tipo Residencial, são aqueles loteamentos, projetados para o uso 

predominantemente residencial, alguns lotes podem ser destinados ao uso comercial, 

para atendimento de atividade de comércio e serviços locais à população, somam-se 

48 loteamentos, destacados em amarelo no Mapa 11 p.96. Eles podem ser abertos 

ou fechados, de lotes unifamiliar ou multifamiliar e se diferem dos loteamentos tipo 

EHIS que tem legislação específica, conforme já definido. Os parâmetros urbanísticos 

utilizado para definição de tamanho de lote, de quadra são estabelecidos na LUOS e 

aplicados a cada zona. 

A tendência das últimas décadas é que os loteamentos residenciais são 

predominantes do tipo de loteamento fechado para alta renda, localizado 

principalmente na porção nordeste, onde os mesmos não se conectam entre si, mas 

se ligam a uma rede viária que acessa o sistema rodoviário. Portas et al. (2011, p.174) 

Fonte: Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB, 2017, elaborado pelo autor. 
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introduz o conceito de “conectividade” que pode muito bem ser utilizados para estes 

casos, cuja relação com as demais partes da cidade “faz-se de automóvel, através de 

um acesso viário que procura estabelecer o contato mais direto possível com as redes 

mais velozes, as rodovias”. Mais do que nunca, o tempo é marcado pela mobilidade 

urbana, destarte os loteamentos fechados estão isolados, porém são dependentes da 

sua área circundante, de forma que, os moradores sintam-se conectado com o mundo, 

para isso é necessário serviços de telefone, televisão a cabo, internet de última 

geração e fundamentalmente a ligação direta a uma rodovia, esta é a relação com o 

exterior que se procura. 

3.2.2. Por categoria (Aberto ou Fechado) 

O Mapa 12 p.104, mostra a localização dos 89 loteamentos, com as 

características de fechados, aqueles que se isolam através de muros, mas são muito 

bem conectados as redes e vias de mobilidade diferenciada. Por outro lado, aqueles 

que na sua conformação são abertos, muitas vezes são distantes, descolados da 

continuidade e dos serviços urbanos. A diferença é que estes últimos, por 

dependerem dos serviços e equipamentos públicos, tem a necessidade de estarem o 

mais próximo possível da continuidade da malha urbana e consequentemente dos 

serviços urbanos. 

O respectivo mapa apresenta duas áreas de ocorrência de loteamentos 

abertos, que estão concentrados na porção sul e sudoeste, na região do Campo 

Grande. Já os loteamentos fechados têm um universo de 29 áreas e se concentram 

praticamente ao longo da rodovia D. Pedro I numa extensão compreendida desde a 

rodovia Heitor Penteado até o entroncamento da rodovia Adhemar de Barros a 

margem direita, na porção norte e leste e outra área com um único loteamento de 

grande expressão territorial na região Sul, com destaque na paisagem urbana, 

conhecido como de Swiss Park (2005), ocupando uma áreas de aproximadamente 5 

milhões de m² dividido em 17 condomínios autônomos, somando 4.808 lotes 

unifamiliares (2.193.447m²), em sua grande maioria de 360m². No projeto do 

loteamento Swiss Park foi previsto a reserva de lotes comerciais, que somam o 

número 212 lotes (350.758m²) e estão distribuídos entres aqueles 17 condomínios. 

De acordo com Carlos (2018, p.103) os loteamentos fechados criam “espaço 

constrangedor, homogêneo, uniforme, cercado e vigiado, que mutila o urbano”. O que 

ele esconde por meio do discurso da natureza, da segurança e da exclusividade é 
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uma estratégia imobiliária capaz de realizar a propriedade privada da riqueza e a 

lógica da realização do lucro por meio do uso e da ocupação do espaço. Trata-se de 

espaços hoje situados longe de centros urbanos e próximos a rodovias, afastam-se 

da marcante violência urbana, garantindo melhores condições de bem-estar junto a 

áreas verdes e viabilizado pela locomoção com veículos automotivos.  

Também de acordo com Souza (2013) estamos diante do fenômeno da 

autossegregação, que é caracterizada pelo distanciamento urbano intencional de 

determinadas camadas da população que buscam distinção na qualidade de vida, 

aliando seus interesses aos interesses deste mercado de forma mútua. Correa (2018, 

p.43) acrescenta a esta definição que: 

A autossegregação visa reforçar diferenciais de existência e de condições de 
reprodução desses grupos por intermédio da escolha das melhores 
localizações no espaço urbano, tornando-as exclusivas em razão dos 
elevados preços da terra urbana e de suas amplas e confortáveis habitações. 
Graças ao cada vez mais eficazes meios de controle do espaço, as áreas 
autossegregadas fornecem segurança aos seus habitantes, ampliando o 
status e prestígio que possuem. Essas áreas são consideradas nobres, tendo 
sido criadas pelo grupo de alto status social e para ele. É assim, uma política 
de classe que tem no espaço um ingrediente muito importante (CORREA, 
2018, p.43). 

Desta forma, para que se configure um loteamento fechado em Campinas, 

algumas regras, com destaque para a lei municipal 8.736/96, tem que ser cumprida, 

principalmente àquelas relacionadas a localização dos espaços públicos, ou seja, o 

que pode ficar intramuros e os que obrigatoriamente ficarão extramuros. A 

estruturação e organização deste espaço configura-se como uma nova forma urbana, 

pois a concepção deste típico sistema de espaços livres42, ou seja, aquele que não é 

mais vinculado ao projeto, ao interior do loteamento/condomínio, mas sim como 

reserva necessária em atendimento a lei de parcelamento do solo. Já de antemão 

deveria ser definido pelo poder público como instrumento de planejamento físico-

territorial, em virtude de se tratar de áreas que estão se formando nas partes da cidade 

dispersa e alargada. 

                                            
42 “espaço livre” numa definição ampla inclui qualquer espaço livre de edificação ou livre de urbanização, 
dessa forma, ruas, praças, parques, quintais, recuos laterais, pátios descobertos, terrenos baldios, enfim, 
todos os espaços abertos não abrigados por coberturas edificadas, se constituem espaços livres 
(MAGNOLI 1982). Toda cidade possui um sistema de espaços livres, independentemente de seu 
desempenho social e ambiental, sendo o sistema de áreas verdes, apenas um subsistema deste. 
(QUEIROGA, 2012). Os espaços livres públicos se constituem em elemento estruturador do processo de 
produção das cidades, a começar fundamentalmente pelos traçados viários, mas continuando, como 
diferencial locacional, na indução seletiva de usos e ocupações no entorno de praças, parques e avenidas 
(QUEIROGA, 2012, p.82). 
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Os loteamentos fechados nada mais são do que a espacialização da 

segregação residencial que se manifesta por meio de áreas nas quais se concentram 

em cada uma, um grupo social dotado de relativa homogeneidade, a qual viabiliza a 

existência e reprodução de cada grupo. Estas áreas segregadas, por outro lado, estão 

dispostas de acordo como Correa (2018, p.44) “com uma lógica espacial variável, que 

as inscrevem no espaço urbano, gerando padrões espaciais de segregação 

residencial ou modelos” que neste caso se manifestam através da forma de 

loteamentos fechados.  

Saltamos então da cidade tradicional limitada, consolidada, relativamente 

ordenada e consensual, para um vasto território aparentemente incompreensível e 

imprevisível que inviabiliza à partida não só a construção, mas também o desenho da 

totalidade do espaço coletivo por parte da administração. O que se perde é, portanto, 

a própria ideia de espaço público como um todo, tal como era entendido. Na 

aprovação de cada loteamentos, tem uma ação mais pontual do que estruturante por 

parte da PMC. 

Vale observar que atualmente, há uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 

que discute a constitucionalidade da lei municipal 8.736/1996, portanto, estão 

suspensas as análises de viabilidade dos pedidos de fechamento de loteamentos, 

mesmo assim, os empreendedores continuam usando do conceito do fechamento e 

preveem nos projetos características para uma futura autorização do seu fechamento, 

deixando claro a intenção de se constituir um tipo de loteamento fechado.  

Conforme exposto no Capítulo 2 a recente Lei Municipal de Parcelamento, 

Ocupação e Uso do Solo (Lei Complementar 208/2018) prevê a figura do loteamento 

de acesso controlado, que é a normatização do que aqui foi denominado como 

loteamento fechado e que passou a ser prevista na Lei Federal nº 13.465/2017 que 

alterou a Lei Federal nº 6.766/79, o texto diz que deverá ser regulamentado por ato 

do poder público Municipal. Isto ganha novos contornos sobre a questão do 

loteamento fechado que a partir nova lei de parcelamento, ocupação e uso do solo, 

traçarás as regras para o fechamento tornando-o legal juridicamente. Vale lembrar 

que a nova lei buscou manter as mesmas regras de fechamento já disposta na atual 

lei de fechamento, que foi revogada por ocasião desta nova. Vale ressaltar que os 

casos abordados na pesquisa ainda se referem a Lei Municipal de 1996.
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MAPA 12: Loteamentos tipo Aberto ou Fechado. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB. 
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3.2.3. Por tipo de lotes produzido 

O Mapa 13 p.111, loteamentos por tipos de lotes produzido, consiste em uma 

categoria, que busca mostrar as formas urbanas que podem surgir por conta dos tipos 

de lotes adotados pelo empreendedor no desenvolvimento da estratégia de negócio 

imobiliário no projeto do loteamento. São classificados como lotes unifamiliar, 

multifamiliar, unifamiliar/multifamiliar, que é uma mistura das duas formas (Figura 13, 

p.109), que muitas vezes ocorrem por questões de restrições de zoneamento, 

podendo haver mais de um em uma mesma gleba.  

Os tipos de lote unifamiliar são predominantes, somam-se 53 loteamentos com 

esta característica, a Figura 8 mostra um tipo de loteamento com lotes unifamiliar 

tradicional e a Figura 9 a distribuição dos loteamentos na cidade, frisando que podem 

ser do tipo aberto ou fechado, para classe de renda baixa ou destinado às rendas 

mais altas. 

 

 

 

Figura 8: Tipo de implantação de lotes unifamiliar 
Fonte: Imagem Google Earth, 2017. Adaptado pelo Autor 
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O tipo de lote multifamiliar, somam-se 26 loteamentos, hoje ocorrem sob duas 

tipologias construtivas constituindo condomínios, seja na forma de EHIS ou 

Habitacional Multifamiliar Vertical. A Figura 10 mostra esta tipologia de loteamento 

multifamiliar com prédios de até 5 pavimentos (EHIS). Esta tipologia, conforme Figura 

12, ocorre de forma predominante nos empreendimentos destinados a população de 

baixa renda, situados na região sudoeste. 

As demais áreas por não ser empreendimento HIS, recebem tipologia de 

ocupação HMV cujos parâmetros de ocupação são normatizados pela LUOS, 

resultando em edificações verticais com mais de 10 pavimentos, Figura 11. É 

perceptível a diferença entre as implantações dos conjuntos EHIS e HMV, na primeira 

vários blocos consecutivos com estacionamento ao centro, a segunda poucas torres 

com área de lazer, piscina, quadras poliesportivas, os estacionamentos situam-se com 

maior frequência no subsolo. Portanto, são padrões tipológicos bastante distintos. 

 

Figura 9: Localização do Tipo de loteamento de lote unifamiliar. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB. 

 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Tipo de implantação de lotes multifamiliar (EHIS). 
Fonte: Imagem Google Earth, 2017. Adaptado pelo Autor 
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Figura 11: Localização dos Loteamentos de Lotes Multifamiliares. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB. 

Figura 12: Tipo de implantação de lotes multifamiliar (HMV). 
Fonte: Imagem Google Earth, 2017. Adaptado pelo Autor 
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Ocorre casos em que o loteamento pode ser projetado para ter lotes unifamiliar 

e multifamiliar, conforme indica na Figura 14, criando uma situação mista, pela opção 

de projeto do empreendedor e/ou por restrições urbanísticas específicas a área. Esta 

tipologia totaliza 5 loteamentos, como mostra a Figura 13, destacado em laranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os loteamentos com tipo de lote comercial, somam-se 5, conforme verificado 

no Mapa 13 (em vermelho), são aqueles que permitem a implantação de atividade de 

comércio e serviços em edificações mais significativas e estão situados ao longo de 

eixos rodoviários e estratégicos de mobilidade. Estão estabelecidos em um 

zoneamento que fixa o campo possível para os exercícios destes usos. 

Com bem visto, há apenas 5 loteamentos especificamente comerciais, isso 

ocorre, pois até 2012 as principais atividades econômicas de grande porte, como 

exemplo os Shopping, podemos citar o Iguatemi, Galleria, Dom Pedro, lojas de 

departamentos como Leroy Merlin, Decathlon, C&C, San’s Club e centro empresarial 

como Galleria Office Park que ocorreram principalmente no entorno do eixo da 

Rodovia Dom Pedro I era empreendido diretamente em glebas sem a necessidade de 

realizar o parcelamento do solo na modalidade loteamento. A partir da instituição do 

Figura 13: Tipo de implantação de lotes misto (unifamiliares e multifamiliar). 
Fonte: Imagem Google Earth, 2017. Adaptado pelo Autor. 

Conjunto de  
Prédios em lote 

multifamiliar 
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unifamiliar 
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unifamiliar 
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Decreto Municipal 17.742/2012 as condições para empreender em glebas ficaram 

mais difíceis pela novas exigências e condicionantes urbano e ambientais adotadas 

pela PMC, desta maneira, as condições para empreender através de loteamento 

tornaram-se mais vantajosas. Vale lembrar que há outras restrições impostas nas 

glebas ou em parte dela tal como as de patrimônio histórico e cultural. 

Esses empreendimentos obedecem a uma lógica de localização, ocupando 

grandes espaços e ligados a circulação rápida do automóvel. Situam-se 

principalmente na confluência das rodovias com as avenidas estruturais da cidade. 

 

É possível verificar que a maioria dos loteamentos apresentados são 

constituídos de lotes multifamiliar (26) e unifamiliar (53), somando 79; há também os 

de lote unifamiliar/multifamiliar 5; totalizando 84 loteamentos residenciais e apenas 5 

de lotes comerciais de um universo de 89 áreas apresentadas.

TIPO DE 
LOTES 

COMERCIAL 

Figura 14: Techno Park, tipo de lotes comercial. 
Fonte: Imagem Google Earth, 2017. Adaptado pelo Autor. 
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MAPA 13: Loteamentos por tipo de lote produzido. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB. 
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3.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a apresentação dos mapas temáticos e as análises das classificações, foi 

possível conhecer o universo de possibilidades das formas através das quais o 

território campineiro vem sendo ocupado recentemente. Uma forma de aprofundar a 

análise, foi associar alguns tipos de categorias, como se segue. 

3.3.1. Confrontos entre as classificações 

As classificações formam associadas entre os tipos (aberto ou fechado) versus 

tipo de lote produzidos (unifamiliar, multifamiliar, comercial ou misto). No Mapa 15 

p.118 é possível identificar três associações que se destacaram no conjunto que, são: 

(i) Fechado/Lote Unifamiliar, 26 loteamentos, (em cian);  

(ii) Aberto/Lotes Unifamiliar, 26 loteamentos (em azul); e  

(iii) Aberto/Lotes Multifamiliar, 26 loteamentos (em magenta). 

A associação (iii), tem uma especificidade que deve ser esclarecida, para não 

gerar confusão quanto a classificação proposta neste trabalho. A forma do loteamento 

e classificação como aberto, pois, os lotes multifamiliares resultantes deste tipo de 

parcelamento do solo tem sua ligação direta com o sistema viário da cidade. É então, 

apenas na forma condominial que será empreendida em cada lote autônomo 

multifamiliar, que terá a característica específica de ser fechado, isto é, a constituição 

de um condomínio totalmente privado. Portanto, há duas escalas de análise. A 

primeira refere-se à condição geral do loteamento e a relação que se dá entre os seus 

lotes privados com o sistema viário público. A segunda e posterior, quer dizer, o 

loteamento já encontra-se implantando com toda infraestrutura e apto a receber as 

edificações em seus lotes, assim, a relação agora passa a ser entre a característica 

do lote privado como o tipo de ocupação, ou seja, as edificações que este lote, no 

caso o multifamiliar receberá e constituíra-se em um condomínio de prédios. 

Isto representa os modelos de ocupação que vem ocorrendo atualmente, 

resultando em formas urbanas diferentes, por lotes unifamiliar horizontal na forma de: 

(i) loteamentos fechados (Figura 15) e (ii) loteamento abertos do tipo EHIS (Figura 

16), e a (iii) lotes maiores multifamiliar para empreendimentos de prédios na formas 

de condomínios, conforme Mapa 14, que pode ocorrer em duas formas: (a) 

geralmente, constituem-se em glebas com áreas menores e localizadas em áreas 



113 
 

consolidadas da mancha urbana (destacado em cian), com tipo de empreendimento 

de prédios verticais do tipo HMV, Figura 11 p.108 e Figura 17; e (b) empreendimento 

HIS na forma de condomínio (destacado em rosa), em lotes de até 10mil m² ocupados 

por vários prédios de até 5 pavimentos, ocorrendo principalmente nas franjas da tecido 

urbano.  

Cabe ressaltar que a Lei Municipal 10.410/00, além da modalidade de 

loteamento EHIS, também traz as tipologias de ocupação permitidas, ou seja, 

parâmetros construtivos para edificação de conjunto de prédios. Conforme dados da 

Tabela 16 p.116 e localização no Mapa 14, há 3 loteamentos destacado (círculo 

vermelho pontilhado) cujas áreas dos lotes não superam os 10.000m², portanto, são 

passíveis de receber um conjunto habitacional HIS, dada a condição de satisfação da 

área máxima do lote estabelecido na legislação que trata a matéria.  

A pesquisa desenvolve sob a égide de loteamentos, portanto, nem todos estão 

ainda implantados e edificados, é apresentado apenas os aspectos sob as 

classificações de loteamentos e consequentemente as formas dos lotes resultantes, 

que no futuro poderão receberam determinados tipos de empreendimento.  

Caber salientar que o programa MCMV é uma linha de subsídio financeiro que 

o governo oferece a certos empreendimentos baseado em faixas de rendas, podendo 

então tanto uma tipologia EHIS ou HMV se enquadrar nele. Desta maneira, pode-se 

aprovar no município de Campinas EHIS ou HMV independentemente de fazer parte 

do MCMV ou vice-versa. Evidentemente que aquele padrão de conjuntos 

habitacionais de prédios de até 5 pavimentos aprovados como EHIS (Figura 10, p.107) 

é mais comum estar associado a este programa de subsídio, e por isso destinado em 

grande maioria a população de baixa renda. 

Vale frisar que as categorias aprovadas dos loteamentos já dão indícios de 

alguns tipos construtivos pré-estabelecidos que ali se consolidarão, ou melhor, o 

desenho da forma do projeto urbanístico do loteamento diz muito sobre o que se 

pretende para aquela área. 
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Lotes Mult.:  com área 
inferior a  10mil m² 

 

MAPA 14: Loteamentos de Lotes Multifamiliar por Tipo de Uso. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB. 
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Figura 15: Tipo de ocupação em loteamentos fechados de lotes 
unifamiliar. 
Fonte: Imagem Google Earth, 2017. Adaptado pelo Autor. 

Figura 16: Tipo de ocupação de loteamentos aberto EHIS de lotes unifamiliar. 
Fonte: Imagem Google Earth, 2017. Adaptado pelo Autor. 
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Tabela 16: Loteamentos Residencial com lotes Multifamiliar  

Figura 17: Loteamento Residencial de Lotes Multifamiliares. 
Fonte: Coordenadoria de Parcelamento do Solo – SEPLURB/ Imagem 
Google Earth, 2017, elaborado pelo Autor. 

Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da Coordenadoria de 
Parcelamento do Solo – SEPLURB. 
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A Tabela 16 traz os principais dados dos loteamentos residenciais de lotes 

multifamiliares não EHIS, geralmente são compostos de poucos lotes que variam de 1 a 8 

e os tamanhos também são variados, chegando ao máximo de 20.000m², tamanho este 

permitido pela LUOS, para a ocupação de prédios verticais, geralmente com mais de 7 

pavimentos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 17 mostra as categorias e tipologias encontradas e suas respectivas 

quantidades. 

 

Tabela 17: Quantidade de Loteamentos por tipologia 

Fonte: Coordenadoria de Parcelamento do Solo - 
SEPLURB, 2017, elaborado pelo Autor.  
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 MAPA 15: Loteamentos Tipo de Lotes x Aberto/Fechado. 
Fonte: Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB, 2017, elaborado pelo Autor. 
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3.3.2. Área de Concentração de loteamentos 

Quando consideramos alguns ensinamentos de Milton Santos em razão do 

desenvolvimento técnico-cientifico que colocou a humanidade em um outro patamar 

mediante o domínio do espaço habitado, o homem por intermédio do seu 

aparelhamento colocou-se como personagem principal da sua sina, ou melhor, 

passando da conjuntura de subordinação para a condição de predomínio sobre os 

recursos naturais.  

Ainda de acordo com Santos (1987, p.143) “os fixos sociais de natureza privada 

(criados, mantidos e operados pelo mercado) obedecem, como é natural, à lei do 

próprio mercado”, transportando isto para a realidade Campineira, têm-se as 

formações dos shoppings centers, centro empresarial e logístico, considerado como 

fixos sociais privados, que ocorrem nos eixos que recebem maior valor do solo urbano. 

Em contraposição, certas áreas, muitas delas bastante vastas, como é a região 

periférica Sudoeste, ficam desprovidas da maioria desses recursos, por questões 

históricas e sociais que vem se arrastando desde a sua formação na década de 1950. 

Associado a isto, Santos (1987) coloca ainda que: 

A distância entre a moradia dos pobres e seu lugar de trabalho tem a mesma 
explicação e o mesmo resultado, do mesmo modo que a localização de 
atividades econômicas complementares. Isso encarece os transportes 
urbanos e o custo das utilidades. No entanto, o poder público também 
colabora para a supervalorização de certas áreas, para melhor êxito da 
especulação, para a maior anarquia das localizações dos fluxos, para o 
empobrecimento cumulativo das populações (SANTOS, 1987, p.143). 

Através  da análise dos mapas representados pelos tipos de loteamentos, foi 

possível identificar duas morfologias urbanas que vem ocorrendo em partes distintas 

da cidade, que são identificadas como: “Área de Concentração de Loteamentos EHIS” 

(ACL-E) na região sudoeste do município e outra denominada de “Área de 

Concentração de Loteamentos Fechados”, (ACL-F) na margem direita da Rodovia 

Dom Pedro I englobando o trecho desde a Rodovia Heitor Penteado que liga o centro 

da cidade ao distrito de Sousa até o entroncamento com a Rodovia Adhemar de 

Barros, observa também um conjunto no distrito de Sousa cujo acesso principal se dá 

pela Av. Mackenzie, todas estas áreas são acessadas pelas respectivas rodovias e 

as avenidas estruturais, além desta área há um destaque na região sul para o 

loteamento Swiss Park, conforme destacado no Mapa 16.  
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Tendo como base a identificação dessas áreas e por suas características 

socioespaciais, pode-se inferir que as formas de ocupação recente, abordadas nesta 

pesquisa é um reflexo bastante contundente da sociedade contemporânea em que as 

relações sociais de classe determinam em grande parte os locais de moradias deste 

ou daquele cidadão, Souza (2013, p.99) conceitua o espaço social: 

é a natureza transformada pelas relações sociais (...) não é um simples 
“dado” sem maior importância para a vida social. O espaço social é, ao 
mesmo tempo, um produto das relações sociais, e um condicionado dessas 
mesmas relações. A organização espacial e as formas espaciais refletem o 
tipo de sociedade que as produziu, mas a organização espacial e as formas 
espaciais, uma vez produzidas, influencia os processos sociais 
subsequentes. 

A conformação dos ACL-F e ACL-E no município de Campinas reflete muito 

bem o que descreve Souza, onde de um lado consolidam se os conjuntos 

habitacionais de baixa renda, uma população depende dos serviços públicos de 

saúde, educação e também do transporte público para se locomoverem aos locais de 

trabalho/compras, em contraposição com as área de loteamentos fechados onde 

vivem a população de média e alta renda, cuja mobilidade se dá pelo transporte 

individual do carro, não dependem quase em nada dos serviços públicos, pois 

utilizam-se em grande parte dos serviços privados, situados na maioria nos eixos de 

mobilidade rodo(viários). Os ACL-F são consideradas áreas da nova frente de 

urbanização descontinuas em Campinas, mas muito bem relacionadas com os pontos 

de acesso à rede da alta velocidade rodoviária. 
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MAPA 16: Área de Concentração por Tipo de Loteamento. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB. 
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3.3.2.1. Área de Concentração de loteamentos EHIS (ACL-E) 

Como já exposto no Capítulo 1 a região sudoeste do município é uma das áreas 

mais carentes, apresentando intensa degradação ambiental, concentração de 

população de baixa renda, carência de infraestrutura, de equipamentos urbanos e de 

atividades terciárias, área onde vive cerca de 250mil pessoas, ou seja, ¼ da 

população de Campinas. De acordo com dados levantados, tomando como referência 

a Tabela 15 (p.100) é perceptível a diferença entre os valores do m² dos lotes 

unifamiliares para o conjunto de loteamentos EHIS em relação aos loteamentos 

fechados, cuja localização está destacada no Mapa 16 (p.121). Trata-se de espaços 

residenciais que se diferenciam entre si sob a ótica socioeconômica, da qual a variável 

renda é a principal definidora dessa diferenciação. Conforme apresenta Souza (2013), 

concerne em um processo de “fragmentação”, não vista como:  

sua expressão espacial, mas apenas enquanto aumento de disparidades e 
fraturas sociais, é encarada como uma espécie de subproduto de uma 
globalização econômico-financeira, que gera riqueza cada vez mais 
concentrada e, por conseguinte, pobreza para muitos. (...) não é apenas uma 
forma nova de se designar o aumento de disparidades sociais, nem mesmo 
um jeito novo de se referir ao agravamento da segregação residencial; ela é 
uma expressão que designa um processo que abrange tanto a formação de 
enclaves territoriais ilegais, controlados por grupos de criminosos, até o “auto-
eclausuramento” de uma parte crescente da classe média e das elites 
(SOUZA, 2013, p 90). 

Estas disparidades apresentadas pelo autor e que se cristalizada no território 

Campineiro, é um dos meios pelo qual empreendedores imobiliários, no que tange 

aos EHIS buscam viabilizá-los. Apesar de não haver restrição locacional no território 

municipal urbano, acabam por ocorrer em áreas onde as condições socioeconômicas 

são determinantes para a escolha dos terrenos, tomando o preço da terra como um 

fator relevante na balança de seus negócios como forma de viabilizar o negócio, Rolnik 

et al. (2015, p.128) observa muito bem quando diz que isto reitera “um padrão histórico 

de ocupação do território onde o assentamento da população pobre é feito 

prioritariamente em periferias precárias e mal equipadas”, visto que, os valores das 

unidades e as faixas de rendas dos adquirentes, necessariamente devam se 

enquadrar nos programas habitacionais. Acrescenta Shimbo uma questão central:  

não se trata apenas do binômio Estado-mercado, mas, sobretudo, de uma 
articulação específica entre ambos, que existe quando se opera a partir da 
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lógica privada de produção da habitação e quando se encara a moradia como 
“mercadoria” (SHIMBO, 2012 p.26). 

Os empreendimentos EHIS aparecem sob duas formas urbanas na modalidade 

de lotes unifamiliares autônomos com edificação isolada no lote, (Figura 8, p.105) e a 

dos lotes multifamiliares composto de lotes grandes onde na maioria serão 

implantados condomínios de prédios verticais de até 5 pavimentos como bolsões de 

estacionamento entre os prédios, raros são os que destinam áreas para lazer 

internamente, geralmente de interesse social, (Figura 10, p.107). 

O tecido urbano desta área, constitui-se de forma distinta de outras regiões da 

cidade, tendendo como principal forma o tipo condominial de lotes multifamiliares onde 

o tipo de ocupação da construção será do tipo prédios e também de lotes unifamiliares 

de 126,00m². A forma de lote multifamiliar, permitirá a produção de uma quantidade 

maior de unidades habitacionais por hectares, em relação a modalidade de lotes 

unifamiliares. Portanto, deduz que há uma vantagem mercadológica na viabilidade 

técnica e financeira para estes tipos, posto que a área líquida gerada para lote no 

parcelamento do solo para ambos os casos se equipara. As Tabelas 18 e 19, mostram 

dados sobre a densidade habitacional por hectares, para os casos de loteamentos 

EHIS. Os tipos de lotes unifamiliares, tem uma estimativa de densidade em torno de 

69 unid. Hab/ha, enquanto que para os lotes multifamiliares tem-se uma média de 188 

unid. Hab/ha. Portanto, nos loteamentos multifamiliares a densidade habitacional 

estimada é cerca de 3 vezes maior quanto comparamos com os loteamentos 

unifamiliares, ambos EHIS. As localizações podem ser vistas no Mapa 17. 
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MAPA 17: Localização dos Loteamentos EHIS com densidade habitacional média por tipo de lotes. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB. 
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Tabela 18: Densidade Habitacional de Loteamento EHIS [Lotes Unifamiliar] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 19: Densidade Habitacional de Loteamento EHIS [Lotes Multifamiliar] 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados da Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB, 2017. 

Fonte: Elaborado pelo Autor com dados das Construtoras responsáveis pelos 
prédios, 2017. 
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De acordo com Macedo (2012, p.302/303) os conjuntos habitacionais populares 

têm uma tipologia construtiva especial que se destaca no tecido urbano nas áreas 

mais distantes. A partir da apresentação das Tabelas 18 e 19, é possível observar a 

existências de dois padrões adotados na atualidade: construção de casas isoladas 

nos lotes com recuos frontal e lateral e do outro os edifícios de apartamentos 

construídos em série e dispostos geometricamente no lote grande (Figura 10, p.107). 

Essa urbanização periférica e de pouca urbanidade, forma uma cidade que se difere 

em muito da cidade central.  

Outra questão posta por Macedo (2012, p.313) refere-se a problemática ao 

tratamento dos espaços livres nos conjuntos habitacionais populares que é deixado 

de lado, já que o objetivo central é o atendimento da demanda de habitações, desta 

maneira, poucas foram as vezes que houve algum cuidado específico com o espaço 

externo: 

apesar de ampla e continuamente criticados, os resultados morfológicos e 
funcionais dos conjuntos habitacionais continuam os mesmos, tanto em suas 
formas de implantação, com lâminas de prédios continuando a ser dispostas 
em meio a jardins com a sua inserção urbana restrita, quando existente. A 
hierarquização dos espaços que deveria ser decorrente da própria 
implantação dos edifícios não existe, perdurando o modelo modernista, enfim, 
se repetindo a tradição do passado e dando continuidade aos desacertos 
(MACEDO, 2012, p.313). 

Os conjuntos efetivamente implantados em Campinas têm um padrão de uso 

do solo de caráter extremadamente monofuncional, com predominância do uso 

residencial e uma presença exordia de atividades comerciais e serviços. Diante disto, 

o local de moradia é, algumas vezes, a base para atividades econômicas gerarem 

renda adicional para a família. Nos casos de conjunto de prédios, há a presença de 

muros que contornam o empreendimento e a guarita na entrada. Esse padrão em 

muito se parece com à ideia dos “enclaves fortificados”43, desenvolvido por Caldeira 

(1997), todavia, a autora tinha se baseado nos empreendimentos residenciais de alto 

padrão. Shimbo (2012) relaciona os enclaves de forma que:  

no caso dos “enclaves” para a classe C”, se assim poderia chama-los, houve 
a cópia reduzida da “classe A”, ou um “rebaixamento” dos empreendimentos 
de alto padrão. (...). Os espaços de lazer, por sua vez, são reduzidos àquilo 
que sobre entre as edificações. Isso porque o princípio que rege a 
implantação das edificações é de ordem econômica, o que significa uma taxa 

                                            
43 Trata-se de espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer e trabalho. 
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de ocupação máxima, em detrimento dos espaços livres, de lazer e até de 
circulação (SHIMBO, 2012, p.2011). 

Transportando a questão das áreas de lazer para a escala do loteamento, nos 

deparamos com a seguinte situação, isto é, torna-se essencial a análise de como se 

constituem os espaços públicos principalmente nos casos da produção de 

loteamentos para baixa renda, que devem ser apontados como estratégica através de 

um projeto urbanístico específico de implantação das áreas destinadas ao lazer, visto 

que na escala do projeto dos condomínios não há uma definição clara para os espaços 

livres de lazer.  

Assim, as áreas que são doadas através do parcelamento do solo e vão compor 

os sistemas de lazer, passa a ter um peso ainda maior na ACL-E. Na maioria dos 

casos as áreas de lazer não recebem nenhum tipo de equipamento de imediato na 

implantação do loteamento, ficando totalmente desprotegidas. São espaços, portanto, 

passíveis de desvio de função, muitas vezes por ocupação irregular para moradias. O 

poder público, diante da sua realidade administrativa não tem condições financeiras 

para equipar e manter todas estas áreas geradas pelos diversos loteamentos.  

Deveria então, como alternativa a busca pela parceria pública privada, onde o 

loteador em conjunto com a administração públicas com os seus diversos setores 

desenvolveria um projeto de uso das áreas de lazer para equipá-las, associado a um 

trabalho social. 

Estes empreendimentos estão inseridos em um contexto urbano de novos 

conjuntos habitacionais em uma área totalmente infradotada, ou seja, áreas 

homogêneas, com pouca oferta de emprego, condições precárias de infraestrutura e 

oferta insatisfatória de equipamentos e serviços urbanos e serias restrições de 

mobilidade. O resultado deste processo de ocupação territorial, simplesmente, reforça 

e aumenta as desigualdades e a segregação socioespacial já existente.  

3.3.2.2. Área de Concentração de loteamentos Fechados (ACL-F) 

Os loteamentos fechados se concentram na região norte e nordeste da cidade, 

ao longo da margem direita da Rodovia Dom Pedro I e na Rodovia Adhemar de Barros 

e na região Sul representado apenas pelo Swiss Park, conforme, apresentado no 

Mapa 16 (p.121), nas áreas destacadas em vermelho. É uma região de ocupação 

recente, onde se concentram os segmentos sociais de maior poder aquisitivo, 

historicamente, o valor da terra vem selecionando as atividades que ali se instalam, 
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isto é, apresenta maior disponibilidade de empregos, serviços e equipamentos 

urbanos em geral, proveniente da nova mobilidade territorial decorrente da difusão do 

transporte por meio do automóvel. A estes tipos de loteamentos pode-se acrescentar 

algumas atividades não residenciais como: polo de indústria de alta tecnologia de 

ensino e pesquisa, além de filiais de grandes multinacionais, universidades e centros 

comerciais e de serviços, como os shoppings centers, os quais atraem tanto 

trabalhadores quanto consumidores para a região. 

Sua ocupação, ao longo dos últimos 40 anos, está associada as novas 

estruturas de mobilidade e se apresenta de forma muito distinta do restante da cidade. 

É um crescimento que se dá sem as características urbanas tradicionais (Soja, 2008). 

Predominam os conjuntos autônomos, seja de unidades unifamiliares ou 

multifamiliares, seja de superfícies concentradoras de comércio, serviços e logística. 

Pires (2007) desta que: 

Os primeiros grandes centros de consumo de porte regional (shopping 
centers, hipermercados) vão se localizar no Centro Metropolitano, próximos 
ou ao longo da rodovia D. Pedro I. Essa articulação de ação pública e privada, 
incluindo a própria construção da rodovia, no início dos anos 1970, garante 
um perfil de ocupação diferenciado e grande valorização imobiliária dessa 
região, e é a base sobre a qual irá se desenvolver a nova centralidade 
metropolitana (PIRES, 2007, p.33).  

Especificamente nesta região os loteamentos fechados aparecem como forma 

de expansão desde a década de 1980, evidenciando-se atualmente. Dos 29 

empreendimentos aprovados para esta área apenas 2 não são loteamentos fechados 

de uso residencial. São empreendimentos comerciais e seguem a mesma tipologia de 

unidade fechada e autônoma. Os empreendimentos aprovados nesta parte da cidade 

têm características até certo ponto distintas dos empreendimentos EHIS que 

predominam na região sudoeste. São em geral lotes unifamiliares, com dimensões 

mínimas de 420 m², sendo que alguns podem superar 1.000 m². Nestes casos a 

relação de espaço público e privado tem outra lógica de estruturação e 

consequentemente formas de apropriação pela população. Trata-se ainda, de uma 

área de densidade habitacional bastante baixa, não superior as 25 unidades hab/ha, 

conforme dados da Tabela 20.  

Se compararmos estas densidades com os loteamentos EHIS de lotes 

unifamiliar, verifica-se que chega a ser 3 vezes menor, portanto os loteamentos 

fechados se caracterizam por ser de baixa densidade habitacional, para os lotes na 
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faixa de 420 a 465m², já para os lotes de 1.000m² a densidade fica em torno de 10 

unid. hab/ha, ainda mais baixa. 

Vale salientar que algumas formas de ocupação que vem aparecendo desde 

os anos 1960, na região Norte, tem uma estreita relação com a implantação da 

UNICAMP pelo governo do Estado.  

Em meados dos anos 1960, a localização do campus da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), no distrito de Barão Geraldo, ao norte do 
município de Campinas, é outra implantação urbana descontínua a ser 
destacada. A doação de 30 alqueires de terra (cerca de 720 mil m²) destacada 
de parte da Fazenda Rio das Pedras, de propriedade de João Adhemar de 
Almeida Prado, a cerca de 12 quilômetros do centro de Campinas, deu início 
a uma grande transformação do então distrito rural de Barão Geraldo 
(GOMES, 2006 apud PIRES, 2007, p.21). 

Este fato aparece como um dos primeiros indutores dessa periferização e 

dispersão da cidade e da metrópole. Em função das condições de circulação deste 

período, o distrito de Barão Geraldo passou a abrigar uma quantidade de professores, 

funcionários e alunos que demandou novas moradias, assim a instalação de uma 

instituição universitária nos moldes e tamanho da Unicamp, abria novas possibilidades 

para as terras daquela área, tornando-as em um grande negócio imobiliário. Nos anos 

seguintes houve a implantação dos loteamentos Cidade Universitária e Rio das 

Pedras44 nos anos 70. Segundo Pires (2007) tem que ser destacado que nesse 

período: 

a Unicamp ainda estava “longe” de Campinas e morar em Barão Geraldo era 
para quem procurava um estilo de vida alternativo, que em muitos casos tinha 
como referência os subúrbios americanos, como os primeiros professores 
que vieram com a fundação da universidade. Portanto, a expansão do tecido 
urbano de Campinas, desde meados dos anos 1940, já apresenta 
características de descontinuidade. Entretanto, embora se verifique a 
ocorrência de processos que vão criar as condições de alteração da estrutura 
centro – periferia, esta se mantém até os anos 1980. (PIRES, 2007, p.23). 

A implantação da UNICAMP trouxe para a região de Barão Geraldo uma nova 

perspectiva, mas que levou ainda década para ganhar força como aponta Pires, que 

foi ocorrer após os anos 1980, mas surgia a forma de loteamento fechado apresentado 

pelo Rio das Pedras. 

 

                                            
44 está entre os primeiros loteamentos fechados de Campinas (PIRES, 2007, p.24). 



130 
 

Tabela 20: Densidade Habitacional de Loteamentos Fechado com Lotes Unifamiliar. 
 

 

Os loteamentos fechados têm o padrão construtivo com características 

próprias, são casas isoladas, com residências recuadas, espaços livres intra lotes, 

jardins frontais e de fundos, piscinas e ruas bastante arborizadas, fatores permitidos 

pelo tamanho dos lotes serem maiores. Por isso, a relação com as áreas públicas, em 

muitos casos deste tipo de loteamento acabam por transformar os espaços de uso 

público, aqueles doados no processo de parcelamento do solo, em espaços de uso 

coletivo dentro dos muros de fechamento, configurando assim, em uma nova forma 

de morar, que mudam os padrões dos espaços públicos e a própria relação dos 

moradores com estes.  

Os loteamentos fechados são exemplos de “fragmentação do tecido 

sociopolítico-espacial”45, tratado como “condomínios exclusivos” que de acordo como 

Souza (2013, p.90): 

                                            
45 a “fragmentação do tecido sociopolítico-espacial” não é apenas uma forma nova de se designar o 
aumento de disparidades sociais, nem mesmo um jeito novo de se referir ao agravamento da segregação 
residencial (SOUZA, 2013, p 90). 
 

Fonte: Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB, 2017, elaborado pelo autor  
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com seus dispositivos de segurança, que funcionam como “bolhas de 
proteção” que, em uma geração inteira de adolescentes e jovens, já contribuiu 
para incutir sentimentos de prevenção contra a cidade real situada fora dos 
muros dos condomínios, vista como perigosa, amedrontadora e, na sua 
quase totalidade, virtualmente desconhecida (junto com o capital imobiliário, 
ou tendo este por trás...), ao investir diferencialmente nas áreas residenciais 
da cidade e estabelecer estímulos e zoneamentos e outras normas de 
ocupação do espaço que consolidam a segregação, atua, também como 
agente repressor, via de regra na tentativa de “colocar os pobres no seu 
devido lugar”:  antes uma guarda das elites que uma polícia cidadã, 
igualmente respeitosa de brancos e negros, de moradores privilegiados e 
pobres.  

De acordo com Freitas (2008, p.75) os espaços que estão no intramuros, têm 

como principal objetivo a formação de comunidades mais integradas, cujo perfil dos 

compradores para moradia buscam na utilização dos espaços livres, as ruas, sistema 

de lazer com maior tranquilidade, já que o cercamento impede a passagem e o trânsito 

por aqueles não moradores. Além do mais, a imposição do controle permite maior 

segurança dos espaços internalizados, bem como a homogeneização do perfil dos 

seus moradores.  

Diante disso, vale pontuar que a definição de limites instituída por Lynch, 

ressalta o fato de eles serem fronteiras entre duas partes, funcionando como quebra 

de continuidade lineares do território, nesses termos, acrescenta:  

Podem ser barreiras mais ou menos penetráveis que separam uma região de 
outra, mas também podem ser costuras, linhas ao longo das quais duas 
regiões se relacionam e se encontram. Ainda que possam não ser tão 
dominantes quanto o sistema viário, para muitos esses elementos limítrofes 
são importantes características organizacionais, sobretudo devido ao seu 
papel de conferir unidade (LYNCH ,2011, p.52).  

É possível então associar o limite caracterizado por Lynch (2011) como os 

muros que dividem e separam os espaços. As ações causadas por um ou mais 

fechamento são de grande impacto para residentes das áreas que se situam no 

entorno, tal como aqueles que se utilizam das vias da região em áreas contíguas 

comprometendo a fluidez do tráfego, bem como a impedimento de ver certas 

paisagens. Este tipo de ocupação acaba formando núcleos urbanos isolados cada vez 

mais fechados e fragmentados, como consequência, esta forma tende a causar efeitos 

negativos sobre os espaços das ruas, calçadas, ligações viárias, bem como sobre o 

meio ambiente natural, o que custa caro para as relações tanto física como sociais 

dentro do espaço intra-urbano. 
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Por conseguinte, além de causar impactos negativos na região em que se 

situam o fechamento dos loteamentos, tendem a cercear o acesso da população não 

moradora às áreas públicas internas, apropriam-se dos espaços públicos de forma a 

não pagar pela sua utilização, privatizando áreas que são da coletividade, sem pagar 

nenhum tipo de compensação pelo dano causado em virtude do seu fechamento. 

A formação dos espaços de lazer e da relação direta como a natureza passa a 

ser um ingrediente a mais para a reafirmação dos loteamentos fechados, assim, as 

áreas de uso exclusivo reservado a uma parcela da população reforçam o crescente 

interesse no convívio em um espaço habitável com qualidade de vida. Cabe ressaltar 

que muitos destes espaços são incorporados indevidamente no muro de fechamento 

quando da sua execução, fato que se dá pela inoperância por parte da administração 

em fiscalizar se o fechamento se deu conforme foi autorizado. Será apresentado 

estudo de caso de um conjunto de ACL-F no Capítulo 4, onde será possível visualizar 

tais incorporações indevidas. 

Enquanto isso, as áreas situadas extramuros são relegadas por esta mesma 

população quanto a sua função definida no parcelamento, o que ocorre de fato e sua 

utilização para outros fins, como exemplos são ajardinamento, tratamento paisagístico 

como forma de valorizar todo o conjunto, significando muito mais uma peça que 

agrega valor. Estes espaços passam a ter um caráter de status de riqueza não indo 

apenas residir na qualidade de cada um deles, mas na maneira como os vários 

espaços se encadeiam e se organizam, e ainda nas diferentes geometrias que cada 

um dos tipos espaciais admite.  

A realidade é que os espaços públicos abertos, estão cada vez mais 

associados, a locais perigosos e desprotegidos, deste modo, vão se tornando, na 

maioria, menos frequentados, evidentemente não considerando aqueles que também 

passam a dispor de algum dispositivos de segurança, como alguns parques e praças, 

está insegurança, faz com que cada vez mais o comércio se concentra em shopping 

centers, vistos como alternativa pela classe média como mais confortável e segura 

para se fazer compras e se divertir que aqueles locais tradicionais, como os calçadões. 

3.3.3. Reflexões e apontamentos 

Quanto as porcentagens de doação de áreas públicas, já discutidas no Capítulo 

2, verificamos que são fixas e independe do tipo de loteamento, porém como já visto 

os loteamentos têm uma variação em termos de densidade habitacional devido as 
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suas características tipológicas, principalmente quando comparamos os tipos de EHIS 

em forma de condomínio, loteamento EHIS de lotes unifamiliares e os loteamentos 

fechados, desta maneira, apresenta-se a comparação com as respectivas densidades 

e quantificações na Tabela 21. 

A gestão pública tem que buscar uma intervenção mais estratégica do que 

figurativa, que trabalhe ao nível dos sistemas que organizam o conjunto e interagem 

com o contexto da totalidade da cidade, uma vez que os empreendedores: 

ao projectarem um pedaço da estrutura urbana [os loteamento] promotores e 
projectistas não são capazes de o definir como parte construtivas de um todo, 
porque não têm  qualquer segurança sobre a evolução do contexto, mas 
sobretudo porque não têm uma ideia clara sobre o que é este todo e que 
papel deveriam desempenhar na sua construção; por outro lado, as entidades 
gestoras do território, a quem cabe definir a estratégia para o conjunto urbano 
– para o todo – não intervêm activamente no desenvolvimento dos projectos 
dos vários fragmentos [os loteamentos] que o constituem, nem no traçado 
dos elementos estruturantes que teriam a capacidade de os unir e ordenar 
(PORTAS et al., 2011 p.177). 

Ainda de acordo com Portas et al. (2011 p.177), “o problema não está na 

homogeneidade formal de cada conjunto, mas antes na articulação de cada polígono 

[os loteamentos] com os precedentes próximos e com os seguintes”. Assim, os 

processos de urbanização atuais, mostram-se claramente incapazes de articular as 

diferentes áreas que solicitam análise de loteamento “no sentido de criar uma 

estrutura urbana unitária, funcional e inteligível” (Portas et al. 2011 p.177).  
Tabela 21: Comparação entre densidades habitacionais por tipo de ocupação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB, 2017, elaborado pelo autor  
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Harvey (2014, p.143) descreve muito bem quando diz que “as qualidades 

humanas da cidade emergem de nossas práticas nos diversos espaços da cidade, 

mesmo que eles sejam passíveis de cercamento, controle social e apropriação, tanto 

pelos interesses privados como pelos públicos-estatais”. Os espaços e os bens 

públicos urbanos sempre foi uma questão de poder do Estado e administração 

pública, acrescenta ainda que “ao longo da história da urbanização, a provisão de 

espaços públicos e de bens públicos (como o saneamento, a saúde pública, a 

educação etc.) por meios públicos ou privados foram cruciais para o desenvolvimento 

capitalista.” 

De acordo Portas et al. (2011) na cidade tradicional, antes de mais nada, os 

espaços públicos servem a diferentes funções.  

Foi sempre essa a razão da sua origem e transformações sucessivas (...). Ao 
longo do tempo, o modo como estas funções são postas em práticas vai 
dando lugar a usos complementares e a novas formas de apropriação (...). 
De tal modo esta multiplicidade de usos e modos de apropriação vão 
definindo a identidade dos espaços que são o seu suporte que, a certo 
momento, a função original pode deixar de ser predominante (PORTAS et al., 
2011, p.189). 

Portas et al.  (2011) trazem uma comparação importante entre o espaço público 

da cidade tradicional contrapondo ao espaço público que vem se cristalizando no 

processo de ocupação da cidade contemporânea:  

se nos centros consolidados, com as suas ruas e praças. Os seus largos e 
jardins, é aparentemente clara e consensual a ideia de espaço público como 
sistema ordenador e conjunto de espaços representativos, construtores de 
identidade, quando pensamos no urbano alargado tudo se torna mais incerto 
(PORTAS et al., 2011, 187).  

Isto  significa que são fragmentos, pois se trata de espaços isolados que não 

surgem como parte de um sistema contínuo e que não estabelecem qualquer relação 

direta com o edificado, ou que nem sequer claramente são conformados como limites 

definidos, são fragmentos também porque não reúnem as múltiplas características 

que nos habituamos a associar aos espaços públicos e por isso parecem 

corresponder apenas parcialmente à ideia de espaço público. 

As cidades hoje são pensadas como palco para o consumo, a sociedade é 

refém das necessidades dos indivíduos e não da comunidade. Estamos vivendo o 

declínio da vitalidade de nossos espaços públicos, os quais são monofuncionais, 

distantes (favorecendo o uso do automóvel) e são favoráveis aos incorporadores e 
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comerciantes, quando na verdade deveriam ser multifuncionais, diminuindo os 

deslocamentos e dando “vida” às praças e parques.  

A exemplo disso Secchi (2006) coloca que: 

os diversos elementos da cidade contemporânea – as suas dimensões, a 
distância reciproca, o período de construção, seus habitantes – mostram uma 
cidade despedaçada que, em diversos níveis, induz sua própria forma, por 
meio de um variado conjunto de estruturas que, em uma espécie de 
sincretismo popular, remete a princípios e modelos diversos (SECCHI, 2006, 
p.89). 

Essa imagem da cidade contemporânea, de uma cidade que, como, disse, já 
existe, mas continua à espera de um projeto, repropõe temas e interrogações 
que sempre caracterizam as fases iniciais de cada época da cidade. Ela 
pressiona em duas direções complementares: em direção a uma nova atitude 
elementarista e em direção a uma nova exploração de uma forma da cidade 
que consiga novamente tornar claras as características dos diversos 
fragmentos, seu grau de deformação sob a pressão dos diversos atores e do 
tempo, suas possibilidades compositivas (SECCHI, 2006, p.169). 

O processo pelo qual se dá a localização dos loteamentos vem principalmente 

das forças atuantes do mercado imobiliário, que pode resultar na segregação 

residencial, que segundo Castells, (1983, p.60), é, em realidade, um processo que 

origina a tendência a uma organização espacial em áreas de “forte homogeneidade 

social interna e de forte disparidade entre elas”, como o caso dos condomínios EHIS46 

em relação aos loteamentos fechados, entendido como uma disparidade. 

Esse conjunto exposto constitui parte do espaço urbano definido como um: 

 “(...) complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, a organização 
espacial da cidade. (...) é simultaneamente fragmentado e articulado (...) é 
um reflexo tanto das ações que se realizam no presente como também 
daquelas que se realizaram no passado e que deixaram suas marcas 
impressas nas formas espaciais do presente”. (CORRÊA, 2000, p.7-8).  

Cada tipo de loteamento guarda uma relação como os espaços públicos 

produzidos nos parcelamentos. Os loteamentos fechados que se constituem de auto 

exclusão e configuram-se sob a égide da segurança, bem como o afastamento dos 

problemas da cidade, valorização da vida em meio a um ambiental natural, em sua 

maioria formado pelos espaços públicos, além dos aspectos de status social. Este 

combo recheado de vantagens é reforçado pelo mercado imobiliário, utilizado como 

                                            
46 É um caso de segregação induzida, de acordo com Souza (2013) as pessoas não escolhem viver aqui 
e não ali, sendo forçadas a isso (p.70). Os pobres são induzidos, por seu baixo poder aquisitivo, a residirem 
em locais afastados do centro e das eventuais amenidades naturais e/ou desprezados pelos moradores 
mais abastados (p.69). 
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as principais estratégias que corroboram esta forma de morar. Já os tipos de 

loteamentos EHIS, ou seja, da população cativa dos conjuntos habitacionais, que são 

muito mais densos, a relação com o espaço e equipamentos públicos é de 

fundamental importância, pois eles são mais dependentes dos espaços e dos 

equipamentos de vizinhança para sua vida cotidiana. 

Diante disto, a provisão de novas áreas públicas poderia também se basear na 

estimativa de densidade habitacional e consequentemente da população que 

possivelmente se utilizará destes futuros espaços. Desta maneira, através do Mapa 

18 é possível montar um panorama das densidades habitacionais associadas as áreas 

de concentração EHIS e de Loteamentos Fechados. O que se verifica neste mapa é 

que nos loteamentos fechados a densidade habitacional máxima não ultrapassam 25 

hab/ha, enquanto que para EHIS são superiores a 50 hab/ha, e alguns casos sendo 

superior a 150 hab/ha. Isto mostra, a importância de relacionar os tipos e formas de 

parcelamento, como as possibilidades de adensamento habitacional, podendo 

resultar em necessidade diferentes para a composição das áreas públicas. 

Depreende que, a legislação de 1959 ao não estabelecer a diferença 

socioeconômica dos tipos de loteamentos só faz reproduzir e ampliar as 

desigualdades sociais. Lembrando que na década de 1950 quando do 

estabelecimento desta lei a educação e a saúde ainda eram serviços essencialmente 

de caráter público, em contraposição, atualmente as urbanizações de média e alta 

renda representado pela forma dos loteamentos fechados prescindem dos serviços 

públicos de educação e saúde da cidade. 

No Capítulo 4 será apresentado dois estudos de casos contemplando um 

conjunto contíguo de loteamento fechado e outro de EHIS, com o objetivo de mostrar 

como se distribuem as áreas públicas projetadas e sua relação com o tipo de 

loteamento e reforçar elementos que não foram possíveis identificar na escala da 

cidade.  

 



137 
 

MAPA 18: Densidade Habitacional estimada. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da Coordenadoria de Parcelamento do Solo - SEPLURB. 
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CAPÍTULO 4 - ESTUDO DE CASO: CONJUNTO DE LOTEAMENTOS 
FECHADOS E LOTEAMENTOS EHIS 

No Capítulo 3 foram abordadas questões sobre os diferentes tipos de 

loteamentos e formas da expansão urbana que ocorrem na escala do município. O 

estudo de caso tem como objetivo abordar as formas específicas dos tipos de 

loteamentos fechados e EHIS, ou seja, com elas se apresentam no território e como 

se relacionam com o espaço público (equipamentos públicos, áreas para sistema de 

lazer e áreas verdes) e espaço privado de moradia. 

Foram selecionados dois conjuntos de loteamentos, sendo um de loteamento 

fechado e outro de EHIS. A escolha das áreas é um recorte espacial do universo da 

pesquisa, com o objetivo de trazer à tona e reforçar elementos que não foram 

possíveis identificar na escala da cidade, como a relação entre espaço público e 

espaço privado produzidos no parcelamento.  

A seleção para o estudo de caso dos conjuntos de loteamentos buscou 

identificar loteamentos contíguos e do mesmo tipo, portanto, que guardassem as 

mesmas características. Para os loteamentos fechados foi selecionada uma área 

onde havia loteamentos já implantados, somado a estes, os em fase de implantação 

e também aqueles em análise prévia para assim formar um conjunto. Trata-se 

atualmente de uma região onde aglomera-se a maior parte deste tipo de loteamento, 

cujo acesso se dá por um dos principais entroncamentos rodoviários do município 

(Rod Dom Pedro I como Rod Adhemar de Barros). Nessa região encontramos um 

conjunto de 7 loteamentos. Para o estudo de caso de loteamentos EHIS, buscou-se 

um conjunto de loteamentos contíguos onde houvesse pelo menos um consolidado e 

um do tipo de lote mistos (unifamiliar e multifamiliar), para em uma mesma análise 

tratar as duas formas, neste conjunto foram identificados 4 loteamentos. 

Este Capítulo apresenta dois itens: (i) estudo de caso de um conjunto de 

loteamentos EHIS e (ii) estudo de caso de um conjunto de loteamentos fechados. Vale 

lembrar que nos dois estudos de casos há loteamentos consolidados e também em 

formação, isto é, aqueles que estão aprovado e serão implantados em breve. 

O Mapa 19 mostra no âmbito da cidade a localização dos estudos de casos, 

que estão situados em regiões opostas e também apresenta a localização dos 

equipamentos públicos de educação e saúde. 
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MAPA 19: Loteamentos por Tipo de Uso x Equipamentos Públicos de Educação e Saúde. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da SEPLURB. 

Conjunto de Loteamentos EHIS 
Estudo de Caso (i) 

Conjunto de Loteamentos Fechados 
Estudo de Caso (ii) 
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4.1. Estudo de Caso de um Conjunto de Loteamentos EHIS 

A Figura 18 permite visualizar um ACL-E destacado em verde no conjunto da 

cidade, a Figura 18.a é uma aproximação dos loteamentos que serão estudados em 

relação aos demais loteamentos EHIS desta região e a Figura 18.b em detalhes os 4 

loteamentos EHIS que serão apresentados. Dentre eles 1 já está aprovado (verde) e 

implantado o Colina das Nascentes, outros 2 tem a prévia liberada (laranja) são Dona 

Amélia e Pq. das Cores e 1 ainda em análise (vermelho) Pq. das Cores 2. 

A Figura 19 representa o conjunto de loteamentos para este estudo de caso 

com seus sistemas viários, áreas públicas e área de lotes. Os loteamentos Dona 

Amélia e Pq. das Cores 1 que estão aprovados não foram implantados ainda, são 

compostos ambos por 4 quadras de lotes unifamiliares com área dos lotes em torno 

de 126m² e também quadras de lotes multifamiliares com áreas dos lotes em torno de 

10mil m², desta maneira, estão aptos a receberem futura implantação de conjuntos de 

prédios.  Já o Pq. das Cores 2 conta apenas com lotes multifamiliares, com as mesmas 

características dos anteriores, porém apresenta uma quadra para lotes comerciais. 
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‘

Figura 18.b  

Figura 18.a  

Figura 18: Localização do Estudo de Caso de um conjunto de EHIS 
Fonte: Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da CPS/SEPLURB. 
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Figura 19: Estudo de Caso de um conjunto de Loteamentos EHIS. 
Fonte: Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da CPS/SEPLURB. 
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Na Figura 19, representada pelo desenho do conjunto de loteamentos EHIS, 

há dois eixos claros que estruturam duas as áreas públicas: (i) eixo de um oleoduto, 

que por questões de segurança não pode ser ocupado, e assim suas marginais são 

reservadas para implantação de um grande eixo viário de pista dupla, o que permite 

a ligação entre vários loteamentos (Figura 21) e; (ii) as áreas verdes seguindo o 

elemento natural ao longo da hidrografia que de forma linear as estruturam, 

representado pela instituição de um Parque Linear, sob esta ótica a questão ambiental 

aparece fortemente como disciplinadora deste tipo de área pública, lembrando que a 

Resolução SMA 31/2009, estabelece normas que exigem a obrigatoriedade de área 

permeável e que estas podem ser definidas como área verde, APP e parte em sistema 

de lazer nos parcelamentos.  

 

Figura 20: Localização das Fotos loteamento Colina das Nascentes. 
Fonte: Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da CPS/SEPLURB. 

Figura 22 

Figura 24 

Figura 23 

Figura 21 
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Portas et al. (2011, p.192) define estes elementos como: (i) Redes de 

infraestrutura que “surgem como sistemas contínuos que cobrem todo o território 

urbanizado, estabelecem conexões e garantem acessos” tendo uma clara vocação 

estruturante e (ii) Estrutura Ecológica: 

constitui um sistema que se pretende o mais contínuo possível, composto por 
um variado conjunto de elementos de grande escala que exigem um certo 
grau de tratamento, manutenção e fiscalização. Estes espaços não podem 
ser entendidos apenas como áreas non aedificandi, ou elementos de um 
sistema biofísico. Trata-se de estruturas de escala territorial, facilmente 
reconhecíveis e, de um modo geral, capazes de apoiar práticas (de lazer e 
não só) apreciadas num momento em que os espaços verdes e a fuga dos 
ambientes fortemente urbanizados são cada vez mais valorizados. Devem 
por isso ser entendidos como elementos essenciais na definição de um SEC47 
à escala territorial, capazes de dirigir a urbanização ou reurbanização do 
território. 

Os elementos estruturadores, apresentados na forma de Parque Linear e 

também no eixo do oleoduto, interfere e condicionam a forma dos loteamentos. Neste 

caso representado pela instituição do Parque Linear e, portanto, uma condicionante 

de ordem natural e ambiental, e ao longo do eixo do oleoduto, mais especificamente 

numa faixa de 200m de cada lado que proíbe a verticalização. Por isso, nos 

                                            
47 Sistema de Espaços Coletivos, denominação que utiliza para espaços públicos. 

Figura 21: Eixo do Oleoduto do Loteamento Colina das Nascentes. 
Fonte: Barbutti, 2018 
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loteamentos Dona Amélia e Pq. das Cores encontramos as quadras de lotes 

unifamiliares. 

As demais áreas públicas (destacada pelas linhas tracejada em vermelho), ou 

seja, aquelas que não são determinadas pelas linhas estruturantes, geralmente se 

dão nas bordas de cada loteamento e ocorrem separadas do conjunto de lotes, neste 

caso forma-se um conjunto de área públicas compostas pelos loteamentos Dona 

Amélia, Pq. das Cores e Colina das Nascentes.  

Esta maneira de projetar do loteador, visa o maior aproveitamento de área 

liquida de lotes, que efetivamente representa maior lucro no empreendimento, ou seja, 

deixa-se sempre em segundo plano as áreas públicas, aquelas que sobram nas 

bordas das glebas. O conjunto de loteamentos apresenta uma clara segregação entre 

os lotes privados e as áreas públicas, distanciando o conjunto de lotes privado dos 

espaços públicos. 

Quando tratamos as questões dos espaços públicos que se constituem em 

função de uma novo loteamento, a que se ressaltar a importância da sua identificação, 

segundo Queiroga (2012), atualmente estes espaços definidos no projeto de 

loteamento na maioria dos casos não recebem identificação quando da implantação 

do loteamento, mesmo que ocorra a apropriação de forma restrita e indevidamente 

por grupos sociais, todos os bens são de uso comum do povo e merecem ter sua 

identificação. Desta maneira: 

é preciso reconhecer a natureza específica de cada bem público, evitando 
fragilizar movimentos sociais legítimos e permitindo identificar com clareza 
responsabilidades por sua qualificação, manutenção e zelo. Deve-se 
propiciar maior clareza sobre o direito de todos e de cada um sobre os bens 
de uso comum do povo e sobre os bens de uso especial, respeitando-se suas 
finalidades específicas (QUEIROGA, 2012, p.59). 

As Figuras 22 e 23 (localização vide Figura 20 p.143) mostram a atual situação 

de algumas das áreas verdes e sistema de lazer do loteamento Colina das Nascentes, 

datado de 2004. E perceptível que não há calçada implantada nem qualquer tipo de 

cuidado com a área pública e tão pouco alguma identificação. 
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O cenário destacado nas figuras é de puro abandono, o que desestimula o uso 

pela população. A ausência de experiência significativa com o espaço aberto nessas 

periferias e o eterno abandono dessas áreas pelo poder público, traduzem-se em uma 

vivência urbana incompleta quando tomada do ponto de vista da cidade histórica.  

Figura 23: Área Verde e Sistema de Lazer do Loteamento Colina das Nascentes. 
Fonte: Barbutti, 2018 

Figura 22: Área Verde e Sistema de Lazer do Loteamento Colina das Nascentes. 
Fonte: Barbutti, 2018 
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Juntos com os espaços derivados da legislação ambiental, como os parques 

lineares, estas áreas formam o que se poderia chamar de “espaços expectantes” e/ou 

“espaços de futuro”, tendo em vista que, são espaços públicos dotados de grande 

potencial e que podem trazer maior qualidade ao bairro, porém não são aproveitados 

e ficam ociosos, Secchi aponta este quadro como um desafio a ser enfrentado, visto 

que: 

O que causa estranheza e desorientação nas periferias da cidade 
contemporânea é sobretudo a ausência de uma experiência igualmente 
significativa do espaço aberto. (SECCHI, 2006, p.158). O espaço público se 
mostre sempre em busca de um papel e de uma destinação, com sujeitos 
concretamente envolvidos em seu uso e em sua manutenção; tudo isso faz 
com que seu desenho seja desprovido de uma perspectiva clara (SECCHI, 
2006, p.160). 

Desta forma, a falta de diretrizes gerais para projeto do espaço público de uma 

região por parte da municipalidade, representado neste estudo de caso pelo conjunto 

de loteamentos EHIS e suas áreas públicas, é um dos principais problemas a ser 

enfrentado na atualidade. Posto que, cada loteamento passa por análise e sua 

aprovação se dá em momentos distinto no tempo. 

Em relação ao loteamento Colina das Nascentes, Figura 19 p.142, aprovado 

em 2004, que se encontra implantado, é composto de lotes comerciais e lotes 

unifamiliares com área média de 126m², que se encontra com uma densidade grande 

de ocupação por residência unifamiliar. Seu único acesso pavimentado se dá pelo 

bairro vizinho, sua área destinada a EPC (Figura 24) encontra-se ainda desocupada, 

porém verifica-se que está sendo utilizada como área de descarte de entulho e não 

se encontra cercada nem há identificação de que se trata de uma área institucional. 

Já o sistema de lazer (Figura 22 e 23) ainda não foi ocupado por nenhum tipo de 

equipamento e as áreas verdes e APP encontram-se parcialmente vegetadas.  

Trata-se de um loteamento consolidado a mais de 10 anos, porém o cenário 

das áreas públicas não tem vitalidade e há uma precariedade, não tem usos 

estabelecidos e está inserido em um território eminentemente popular e segregado.  
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Com a implantação dos loteamentos Dona Amélia e Pq. das Cores (Figura 19 

p.142, haverá a mistura de lotes unifamiliares e multifamiliares e com isso uma 

variação na forma urbana e na tipologia habitacional em uma mesma área. A 

implantação de conjunto de prédios idênticos48 de até 5 pavimentos, em contraposição 

a maciça paisagem horizontal, caracterizada pelos conjuntos de casas permitirá um 

maior incremento populacional e de densidade habitacional (DH) que deve chegar a 

18849 unidades habitacionais/hectare em contraposição aos lotes unifamiliar que é de 

7550 unidades habitacionais/hectare. Junto com a possibilidade de incremento 

populacional dada pelas condições dos diversos lotes multifamiliares, acarretará em 

uma maior demanda de serviços públicos de educação e saúde. 

A demanda de uso dos equipamentos públicos de educação e saúde, estão 

associados a determinadas classes sociais, ou seja, aquela população que depende 

da prestação dos serviços públicos do Estado, representado principalmente pela 

população de baixa renda. A leitura do Mapa 20 permiti verificar a densidade destes 

equipamentos na região sudoeste, os loteamentos EHIS (verde) que começam a se 

                                            
48 um produto industrial como outro qualquer, abstratamente definido independentemente de uma 
localização precisa e, portanto, independentemente de uma relação precisa com a cidade – é legitimada 
pela urgência, pela necessidade de uma construção rápida, econômica, higiênica, social (PANERAI, 2014, 
p.119). 
49 Dados apresentados no Capítulo 3, Tabela 7, p.66. 
50 Dados apresentados no Capítulo 3, Tabela 6, p.50. 

Figura 24: Área de EPC do Loteamento Colina das Nascentes. 
Fonte: Barbutti, 2018 
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consolidar na sua grande maioria estão distantes dos equipamentos públicos de 

educação, o conjunto dos loteamentos do estudo de caso destacado não é diferente. 

Trata-se de uma região de população mais carente, portanto, são dependentes da 

ação do Estado no oferecimento destes serviços públicos.  

Ainda sobre o Mapa 20 e a Figura 19 p.142, verifica-se que na área do conjunto 

dos loteamento do estudo de caso não há nenhum equipamento de saúde e educação 

instalado, assim a população residente no Colina das Nascentes tende a se utilizar 

dos equipamentos dos bairros vizinho, que dispõe apenas de uma escola estadual e 

uma escola de ensino infantil (CEI) Nave Mãe no Residencial Novo Mundo (cerca de 

1,5Km) que se localiza do outro lado do córrego, portanto de difícil acesso, além de 

um Centro de Saúde no bairro próximo, Jd. Lisa I (cerca de 1,2Km). 

Em se tratando de uma região de população mais carente, é fato que a 

demanda por estes equipamentos aumentará a medida em que estes loteamentos 

forem sendo implantados, à vista disso, as áreas reservadas para EPC poderão ser 

efetivamente utilizadas. 

 Como já visto, em todo parcelamento do solo na modalidade de loteamento há 

a previsão de novas áreas institucionais, que são próprias para a instalação de escolas 

e/ou posto de saúde. A instituição de um novo equipamento com toda a construção 

da edificação, requer a contratação dos profissionais para trabalharem na unidade 

para seu pleno funcionamento, que depende de recursos financeiros do poder público 

e também previsão orçamentária. 

O que se depreende disso é que o simples fato da reservada de uma área para 

escola ou posto de saúde, não significa que ali terá este equipamento de imediato, 

pois depende ainda da constituição da demanda efetiva para os equipamentos, ou 

seja, da instalação da população. Enquanto isso a nova população que vai se 

instalando terão que buscar o acesso a estes serviços nos equipamentos existentes 

mais próximos, como é o caso do Colina das Nascentes, que apesar de estar 

consolidado a mais de 10 anos não teve nenhum equipamento instalado, cuja área 

atualmente é ocupada para descarte de entulho, como destacado na Figura 24, p.148. 
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Conjunto de 
Loteamentos 

Estudado 

MAPA 20: Loteamentos por Tipo de Uso x Equipamentos Públicos de Educação e Saúde [Região Sudoeste]. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da SEPLURB. 



151 
 

Outro aspecto relevante será a integração do sistema viário pela futura 

implantação das ruas que se dará pela transposição do córrego com o já existente 

Residencial Novo Mundo (Figura 19 p.142). Estes dois novos loteamentos vêm então 

preencher uma área ainda vazia o que permitirá melhores acessos a todo o entrono e 

integrar o loteamento Colina das Nascentes antes segregado. 

As áreas verdes destes dois loteamentos são estruturadas em função da 

incidência de trecho do Parque Linear do Córrego do Piçarrão, enquanto as áreas 

para sistema de lazer e EPC estão localizadas na parte central entres estes três 

loteamentos (destacado polígono tracejado vermelho), fato este ocasionado pela 

aprovação destes loteamentos.  

As ACL-E é fruto de duas situações, uma por conta da legislação municipal que 

permite a implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social, 

viabilizado através das construtoras do mercado imobiliário, que se utilizam do 

financiamento subsidiado pelo programa MCMV, previsto na política habitacional.  

A localização das ACL-E está associado a questões socioeconômicas, onde de 

um lado o setor privado produz os loteamentos e/ou as unidades habitacionais e após 

a sua entrega sai de cena, pois já cumpriu sua parte, ou seja, a entrega do produto na 

forma de lote urbanizado ou apartamentos. O Município então é que passa a assumir 

a responsabilidade da oferta dos serviços públicos. De acordo como Santos (1987) 

esta relação de localização versus população está fundamentada na combinação das 

forças atuantes do mercado, pois: 

a localização das pessoas no território é, na maioria das vezes, produto de 
uma combinação entre forças de mercado e decisões de governo. Como o 
resultado é independente da vontade dos indivíduos atingidos, 
freqüentemente se fala de migrações forçadas (...). Isso equivale também a 
falar de localizações forçadas. Muitas destas contribuem para aumentar a 
pobreza e não para a superar ou atenuar (SANTOS, 1987, p.141). 

A segregação espacial da população das camadas de mais baixa renda, nesse 

sentido, conforme observa Santos (1987, p.143) “morar na periferia é se condenar 

duas vezes à pobreza. À pobreza gerada pelo modelo econômico, segmentado do 

mercado de trabalho e das classes sociais, superpõe-se a pobreza gerada pelo 

modelo territorial”.  

Este fato é reforçado então pela análise do loteamento Colina das Nascentes 

pelo quadro apresentado cujas principais características apresenta um único acesso 
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pavimentado, falta de equipamentos de educação e lazer próximos, bem como 

comércio e serviços, além da inexistência de equipamentos públicos no entorno 

imediato, isto posto, a localização forçada colocado por Santos, é reforçada pela 

precariedade daquilo que é público, ou seja, dependente da ação do Estado.  

Os projetos de loteamentos EHIS que tem como objetivo produzir lotes aptos a 

receberem edificações, sejam de lote unifamiliar ou para conjunto de prédios, não 

produzem de imediato a habitação em seu sentido estrito. Assim sendo, a gestão 

pública municipal, tem o conhecimento das áreas onde se darão as próximas 

ocupações devido suas aprovações, portanto, é dever se programar de forma mais 

efetiva para atender as futuras demandas e não tratar os desiguais como iguais. 

4.2. Estudo de Caso de um Conjunto de Loteamentos Fechados  

A Figura 25 permite visualizar um ACL-F (destacado no círculo verde) no 

conjunto da cidade, a Figura 25.a uma aproximação dos loteamentos que serão 

estudados em relação aos demais loteamentos fechados desta região e a Figura 25.b 

em detalhes os 7 loteamentos fechados. Dentre eles 5 já estão aprovados (verde), 

deste 4 já estão implantados: Vila Plátanos, Pq. dos Resedás, Mont Blanc Residense 

e Pq. Sapucaia, em fase de implantação o Residencial Arborais, um outro tem a prévia 

liberada (laranja) e 1 ainda em análise (vermelho). 

A Figura 26 representa o conjunto de loteamentos para este estudo de caso 

com seus sistemas viários, localização da guarita de acesso e áreas públicas. A 

sobreposição de escalas nestas áreas das cidades traduz-se também pela subtração 

de grandes porções do território sob a forma de áreas fechadas muitas vezes 

inacessíveis e organizadas de maneira autônoma. Cria-se uma serie de loteamentos 

fechados em si mesmos. 

Em relação a dimensão da área abrangida pelo fechamento dos loteamentos 

temos: 

(i) Mont Blanc Residence, para uma área de gleba parcelada de 475.561,68m², 

a área fechada corresponde a 394.000m², totalizando 262 lotes de aproximadamente 

702m²;  

(ii) Residencial Arborais, para uma área de gleba parcelada de 640.383,24m², 

a área fechada corresponde a 302.000m², totalizando 420 lotes de aproximadamente 

420m²; 
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(iii) Residencial Plátanos, para uma área de gleba parcelada de 132.226,50m², 

a área fechada corresponde a 87.000m², totalizando 98 lotes de aproximadamente 

300m²; e 

(iv) Residencial Resedás, para uma área de gleba parcelada de 82.226,50m², 

a área fechada corresponde a 53.400m², totalizando 90 lotes de aproximadamente 

410m². 

(v) Residencial Sapucais, para uma área de gleba parcelada de 97.417,63m², 

a área fechada corresponde a 84.600m², totalizando 81 lotes de aproximadamente 

570m². 

Diante dos dados apresentados pode inferir que a área abrangida pelo 

fechamento, em relação a área da gleba que foi parcelada são bastante significativas, 

ou seja, nos casos dos loteamentos Plátanos e Resedás superam os 65%, enquanto 

que o Sapucaia e o Mont Blanc, superam os 80% de área ocupada pelo fechamento. 

Áreas estas que são subtraídas do território, e passam a ser organizadas de maneira 

autônoma, sob a forma dos loteamentos fechados em sua maioria inacessíveis ao não 

morador. 
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Figura 25.b 

Figura 25.a 

Figura 25: Localização do Estudo de Caso de um conjunto de Loteamento Fechado. 
Fonte: Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da CPS/SEPLURB. 
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Acesso 1 

Acesso 2 

Ligação 
Viária 1 

Ligação 
Viária 2 

Figura 26: Estudo de Caso de um conjunto de Loteamentos Fechados 
Fonte: Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da CPS/SEPLURB. 

Fig. 26 

Fig. 27 

Fig. 28 

Acessos as Portarias 

Área Verde e APP 
Área Verde 



156 
 

Os loteamentos fechados chamam a atenção para o fato de se caracterizarem 

como locais socialmente homogêneos e em sua grande maioria voltados a classes 

média e alta, segundo Caldeira (1997, p.159), caracterizam-se como sendo “espaços 

de propriedade privada para uso coletivo; são fisicamente isolados; estão voltados 

para dentro e não para a rua”, conforme pode ser observado nas Figuras 27 e 28 a 

existência de muros entre um sistema viário que é externo e separa dois loteamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 26 é possível observar a existência de uma rede viária (linha cian) 

que estrutura as ruas externas aos fechamentos dando acesso as portarias dos 

diversos loteamento. Esta rede viária se liga a Rodovia através de dois pontos, um 

representado pelo Acesso 1 ao primeiro conjunto (Resedás e Plátanos) e o Acesso 2 

ao norte que faz a ligação dos demais loteamentos. O loteamento Arborais que está 

Figura 27: Rua entre os loteamentos Vila Plátanos e Pq. dos Resedas. 
Fonte: Barbutti, 2018 

Figura 28: Av. entre o Mont Blanc, implantado e o Residencial Arborais em fase 
de implantação. 
Fonte: Barbutti, 2018. 
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ainda em fase de implantação (ruas destacadas em rosa), vem preencher um grande 

espaço vazio entre os loteamentos já existentes, apresenta duas importantes ligações 

viárias que deve acontecer pela execução de ponte sob o Ribeirão Anhumas em uma 

via marginal à Rodovia (Ligação Viária 1) e outra em continuidade a via existente do 

Pq. dos Resedás (Ligação Viária 2). Estas obras quando realizadas permitirão novos 

acesso e fluxo a este conjunto de loteamentos.  

A característica principal das vias externas aos fechamentos reveladas nas 

Figuras 27 e 28, apresenta uma paisagem típica própria desta área, constituindo um 

tipo morfológico em que as vias de circulação se diferem das avenidas do que se 

considera a cidade tradicional, em que o trajeto tanto observa como pode ser 

observado por estabelecimentos comerciais, edifícios públicos e até residenciais, 

pedestres e usuários desses edifícios. Na paisagem dos loteamentos fechados, que 

aqui está sendo tratada, dificilmente haverá diversidade de usos e integração ou 

circulação de pessoas a pé: as vias têm o objetivo e função de distribuir o acesso dos 

automóveis às determinadas portarias dos respectivos loteamentos; o percurso é 

sempre de um ponto a outro, sem tempo e espaço para vivência na própria paisagem 

das vias, visto tratar-se de um perfil de via em que há o leito carroçável, calçadas com 

o alargamento da faixa de 4,0m para tratamento paisagístico e um faixa extensa 

murada sem acesso a parte interna e na grande maioria sem nenhum tipo de 

tratamento paisagístico que melhore visualmente a paisagem.  

A Figura 29 representa de forma esquemática o projeto da situação de uma 

Avenida, onde é possível observar o sistema de lazer de tratamento paisagístico com 

uma faixa de largura de 4,0m, bem como o alinhamento do muro de fechamento junto 

a esta na divisa como os lotes internos ao fechamento, mostrando assim, a 

segregação que se dá entre a viário externo e a parte interna de lotes. 

Isto propicia que esses espaços se constituam como fragmentos , diferentes do 

entorno em que são implantados e, acima de tudo, fechados, maneira pela qual 

sugerem a negação em relação ao espaço “de fora”, não obstante muitas vezes se 

apropriam dele como elemento de composição de um “cenário cativante” para sua 

ocupação. 
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Desta forma, os novos espaços segregados pela formação de conjuntos de 

loteamentos fechados em Campinas carregam uma ameaça ao desenvolvimento da 

cidade, pois através do processo de fragmentação da circulação pública e a 

padronização homogenia deste tipo de morfologia urbana criam barreiras não 

comunicantes, entre os espaços públicos fechados e aqueles de fora, o que diminui o 

uso múltiplo do local, ou seja, as vias passam a ser apenas de passagem e acesso 

aos loteamentos, visto que a maioria das áreas públicas estão inseridas e integradas 

no intramuros tornando a vida extra muros monótona. 

Sobre a distribuição dos equipamentos públicos de educação e saúde será 

apresentado através do Mapa 21. 

Figura 29: Representação do Projeto da Avenida externa entre dois 
loteamentos. 
Fonte: Elaborado pelo Autor, baseado em dados extraídos dos projetos de 
aprovação na CPS. 
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MAPA 21: Loteamentos por Tipo de Uso x Equipamentos Públicos de Educação e Saúde [Região Norte/Nordeste]. 
Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da SEPLURB. 

Conjunto do 
Estudo de Caso 
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No Mapa 21 é possível observar que a densidade dos equipamentos públicos 

de educação e saúde na ACL-F, não apresenta praticamente nenhum tipo de 

equipamento instalado. Apesar das porcentagens mínimas para doação de áreas 

institucionais serem iguais, verifica-se que a sua utilização de fato ocorre de forma 

mais contundente na ACL-E, observado pelo Mapa 20 p.150, enquanto que na ACL-

F as mesmas ficam desocupadas, como pode ser visto na Figura 30, área que se 

encontra cercada e limpa, enquanto que na Figura 31, apesar de estar cercada 

encontra-se ocupada por matagal e na Figura 32 a área institucional é utilizada para 

ajardinamento.  

É perceptível nos casos dos ACL-F que muitas dessas áreas não cumprem a 

função de área institucional a qual foi destinada por força da legislação, trata-se aqui 

de loteamentos implantados a mais de 10 anos. As áreas que não recebem 

equipamentos institucionais constituem espaço potencial para o desvio de função 

como verificado no caso do Parque dos Resedás ou ficam abandonadas como no 

caso da Vila Plátanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31: Área Institucional de 4.000m² do Loteamento Vila Plátanos. 
Fonte: Barbutti, 2018. 

Figura 30: Área Institucional de 9.500m² do Loteamento Mont Blanc Residence. 
Fonte: Barbutti, 2018. 
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A Figura 33, representa a planta do loteamento Mont Blanc Residence, 

implantado desde 2007, onde é possível destacar informações a respeito da 

consolidação do seu muro de fechamento, da proposta de muro de fechamento 

indicado na aprovação e suas respectivas áreas públicas. A Tabela 22 traz 

informações sobre algumas de suas características extraídas do projeto de 

loteamento como: o tamanho da área do fechamento; quantidade de lotes inseridos 

no fechamento e também quantidade das áreas públicas e o tipo que está dentro do 

fechamento. 

 

 

 

  

Figura 32: Área Institucional de 1.500m² do Loteamento Parque dos Resedas. 
Fonte: Barbutti, 2018. 

Tabela 22: Característica das áreas do Loteamento 
Mont Blanc Residenc. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, com dados extraídos da 
CPS/SEPLURB. 
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Figura 33: Mont Blanc: esquema do muro de fechamento e áreas públicas. 
Fonte: Elaborado pelo Autor, com base em dados extraídos da CPS/SEPLURB. 
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Analisando a Figura 33 é possível observar que o muro de fechamento indicado 

na aprovação do projeto (composto pelo traçado das linhas vermelhas e laranja), não 

foi executado conforme o projeto apresentando. O fechamento que ocorreu de fato, 

está consolidado de forma irregular, que é o traçado referente a linha azul, de maneira 

que, foram incorporadas as áreas públicas de sistema de lazer, a maior parte da área 

verde e ainda parte da área de EPC. De acordo com a Lei Municipal 8.736/96, estas 

áreas deveriam estar externas ao muro de fechamento (as áreas de EPC e área 

verde). 

Quanto ao Sistema de Lazer, analisando as informações da Tabela 22, é 

possível chegar à conclusão de que dos 35% de sistema de lazer que são permitidos 

incorporar ao fechamento, foi incorporado um montante de 75%, o que ficou externo 

foram apenas os sistemas de lazer de tratamento paisagístico, ou seja, a faixa de 

4,0m entre o sistema viário externo e o muro de fechamento. A forma como se 

consolidou este fechamento, salvo as áreas de EPC, não deixou nenhuma outra área 

pública aberta no entorno. De fato, houve a incorporação de bens públicos para uso 

coletivo privado que se dá nas partes internas ao fechamento. 

Os loteamentos fechados como já dito se baseiam em um modelo de 

autossegregação51 residencial, quando fecham os espaços de uso comum, aqueles 

formados pelo parcelamento do solo que se destinam ao uso da coletividade e que 

por exigência da lei são públicos, as ruas são a maior expressão disto, quando são 

bloqueadas impedem o acesso de quem não é conhecido pelos proprietários ou não 

se identifica para acessá-los, isto causa constrangimento aos cidadãos, que deixam 

de usar ou tentar usar aqueles espaços que foram incorporados no fechamento, pela 

dificuldade de acesso, sejam os autorizado e até mesmo os incorporados 

indevidamente, como o caso do Mont Blanc Residence. 

Souza (2013) remonta este processo de autossegregação das elites a meados 

dos anos 70, associado a uma série de fatores entre os quais, já se incluíam os 

aumentos da criminalidade e da insegurança. A novidade no caso é a forma de 

                                            
51 autossegregação é quando as pessoas de classes sociais de alto poder aquisitivo constroem novas 
formas de organização social e agrupam-se em loteamentos fechados, normalmente distantes dos centros 
urbanos. Não se trata de uma “escolha”, pois eles tentam escapar dos problemas das cidades. “Os que 
se auto-segregam, na condição de moradores, são, em grande parte, os mesmos que, na condição de 
elite dirigente, são, ao menos, co-rresponsáveis pela deterioração das condições de vida na cidade, 
inclusive no que se refere à segurança pública” (SOUZA, 2013 p.71). 
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autossegregação a partir da apropriação de espaços públicos para formar novos 

espaços privados, sob a égide do discurso da insegurança. 

Deste modo, morar em um loteamento fechado, em um “enclave fortificado” de 

acordo com Caldeira (1997, p.159) confere uma “forma de status e muda o caráter da 

vida e das interações públicas” além de que a “a construção de símbolos de status é 

um processo que elabora distâncias sociais e cria meios para a afirmação de 

diferenças e desigualdades sociais”, além de ser uma forma de afastamento dos 

problemas urbanos. 

Caldeira em seu livro “Cidade de Muros”, aponta que no caso do Brasil, o medo 

do crime cresce tanto quanto ou mais que o crime violento. A questão do crime 

aparece em todos os ambientes: na rua, em casa, no trabalho e principalmente nos 

meios de comunicação. 

O medo e a fala do crime 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). 

O medo é um dado real, a sensação de ter segurança é um efeito importante, 

geralmente garantido pela existência de muros, portões e guaritas, marca registrada 

da configuração dos loteamentos fechados, além da apropriação indevida dos 

espaços públicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os avanços mais significativos da pesquisa se relacionam à comprovação, por 

meio do levantamento dos tipos de loteamentos que se caracterizam por duas formas 

predominantes de expansão no município de Campinas, as quais se diferem e se 

espacializam em situações bem especificas: os loteamentos destinados a EHIS na 

região sudoeste e os loteamentos fechados destinados às classes de renda média e 

média alta na parte nordeste da cidade. 

Os loteamentos EHIS estão associados, principalmente às vias de penetração 

no território, as avenidas Amoreiras, Ruy Rodriguez e a Avenida John Boyd Dunlop. 

Sua localização está, em grande medida, relacionada e dependente dos serviços 

públicos de transporte, saúde, educação, assim como de sua urbanização 

representada pelos espaços públicos de lazer. 

Por outro lado, os loteamentos fechados estão associados às rodovias e vias 

urbanas expressas conectadas a essas rodovias. Esses loteamentos se estabelecem 

com grande independência dos serviços e dos transportes públicos, mais do que isso, 

estabelecem certa autonomia em relação a cidade em sua expressão tradicional, com 

seu centro. Localizam-se, em geral, com outra referência de acessibilidade e 

mobilidade, muito vinculada ao transporte individual e a outra escala urbana. 

Igualmente aos loteamentos fechados, que se colocam na cidade como unidades 

autônomas, os novos centros de consumo e lazer associados a esse estrato de 

população, também se posicionam no território urbanizado em uma escala mais 

ampla, associados às estruturas rodoviárias. 

Na região sudoeste sob a forma dos empreendimentos habitacionais de 

interesse social (ACL-E) tanto em lotes para casas como em condomínios de prédios, 

portanto, com tipologia construtiva padronizada, bem como destinados a uma mesma 

faixa de renda (baixa renda), são áreas que ainda sofrem sérios problemas sociais 

como infraestrutura e serviços públicos precários, localizados em sua grande maioria 

nas franjas da cidade, sendo que, alguns casos ainda ocorrerem nos vazios urbanos 

deixados desde a década de 1950.  
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É uma região periférica ocupada, com pouca diversidade funcional, em um 

tecido urbano fragmentado52 e carente de infraestrutura, equipamentos e serviços 

públicos. A ocupação recente pelos loteamentos EHIS apresentado nesta pesquisa, é 

a reiteração de uma forma de expansão urbana que é, por si só, reprodutora das 

carências e segregações que há décadas afetam a região. 

O território, portanto, é produzido a partir de operações que se implantam ao 

sabor das oportunidades, com objetivos especulativos e sem visão sobre os 

processos destruidores de urbanidade que eles engendram. Trata-se nesta situação 

da prevalência do tempo político sobre o tempo de fabricação da cidade (DESVIGNE, 

2011, p.14).  

Na ACL-E (Área de Concentração de Loteamentos EHIS), caracterizados por 

loteamentos de lotes unifamiliares autônomos com edificação isolada no lote e 

também de lotes multifamiliares composto de lotes grandes onde na maioria são 

implantados conjuntos de prédios de até 5 pavimentos, que tendem ser mais denso, 

são loteamentos onde as áreas institucionais não contam ainda com a implantação de 

qualquer equipamento público, portanto, encontram-se ociosas. Este fato indica um 

sinal de alerta, que diante da futura demanda e da atual realidade da distribuição dos 

equipamentos de educação e saúde existentes (Mapa 20, p.150), pressionará ainda 

mais o poder público quanto à oferta destes serviços, tendo em vista que, somente a 

reserva de área institucional não é suficiente, pois ainda, há os custos de construção 

e manutenção de uma nova unidade escolar ou de saúde, que requer ainda um 

planejamento por parte do município. 

Nos projetos de novos loteamentos EHIS, assim como os antigos, não constam 

áreas destinadas a comércio e serviços, o que gera um loteamento apenas de 

residências, visto que, os programas de financiamento para aquisição de imóvel são 

destinados apenas para habitação, há, portanto, um problema no conjunto de 

procedimentos de ordem legal e financeiro envolvidos na produção de EHIS. A 

previsão de áreas comerciais e de serviços, bem como a possibilidade de 

financiamento delas, estimularia o desenvolvimento de uma nova centralidade nesta 

região, e assim atenderia as demandas existentes e futuras nas proximidades.  

                                            
52 Tratado com espaços isolados, representado pela figura da ocupação individual de cada loteamento, 
que não surgem como parte de um sistema contínuo e que de imediato não estabelecem qualquer relação 
direta como os demais loteamentos do seu entorno, entendido  portanto, como “fragmentos resultantes de 
processos autónomos e com lógicas próprias, incapazes de criar uma unidade reconhecível e legível” 
(Freitag apud Porta et al. 2011, p.168). 
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Nestes loteamentos as áreas destinadas ao sistema de lazer também se 

encontram sem qualquer tipo de equipamento, ou seja, não é previsto na legislação a 

exigência de prover as áreas de lazer com equipamentos adequados, diante disto, a 

simples implantação de calçada ao longo dos sistemas de lazer e áreas verde seria 

uma maneira para aproximar as pessoas a estes espaços, criando novas formas de 

relações da população com os recentes espaços públicos gerados.  

A respeito da “simples implantação de calçadas”, Michel Desvigne (2011, p.48), 

coloca que para estas questões iniciais de tratamento das operações urbanas, chama 

de “paysage zero”, uma paisagem de pré-figuração cuja implantação traria rápida 

visibilidade e legibilidade. A implantação de calçadas, a criação de caminhos, a 

paisagem zero seria uma primeira ação sobre o solo, uma primeira camada na 

formação dos espaços públicos do bairro. Ocorre que os espaços públicos dessas 

expansões urbanas da região sudoeste nem mesmo delineiam a paisagem zero. 

A outra região de expansão urbana, ocorre na região nordeste da cidade, sob 

a forma dos loteamentos fechados (ACL-F), são grandes glebas desconectados da 

mancha urbana consolidada onde se assentam loteamentos fechados de tamanhos 

variados. A referência para o desenho desta forma de urbanização, está muito mais 

ligada ao formato das glebas de origem de cada parcelamento do que a uma intenção 

de continuidade com algum traçado existente ou inserção em um plano de expansão 

urbana previamente definido. Neste aspecto não ocorrem as conexões com outras 

malhas pré-existentes ou futuras, visto que, o loteamento fechado é cercado por 

muros, cujo acesso ao intra muro se dá por uma portaria. As malhas fechadas também 

proporcionam um melhor aproveitamento da gleba para lotes comercializáveis, 

envolvido por um traçado em malha fechada, utilizando um sistema viário sinuoso e 

por ruas terminada em cul-de-sac. Desta maneira, a mobilidade principal se apoia em 

eixos viários construídos a partir dos acessos que se ligam as rodovias.  

Os loteamentos fechados e os espaços “público-privado”, tal como os 

shoppings centers, vão remodelando esta região da cidade e configurando uma nova 

alternativa para a vida urbana das classes médias e altas. Neste caso a rodovia é tida 

como um componente favorável da mobilidade diária, uma alternativa mais rápida e 

efetiva de acesso para outros pontos da cidade e até para as cidades do entorno, 

estendendo as chances de intercâmbios mais constantes entre os municípios. Há uma 

rede complexa de grandes equipamentos de comércio e serviços que dão suporte ao 
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crescimento dos loteamentos fechados da região, também se beneficiando deles para 

seu funcionamento e expansão. 

Os loteamentos fechados produzem uma segmentação53 no tecido urbano da 

cidade de difícil reversão, pois os projetos desenvolvidos não guardam relações 

diretas com uma proposta de cidade, formando enclaves/barreiras, tem como 

proposta atender o interesse de determinadas parcelas da sociedade, que por 

intermédio das empresas loteadoras e da incorporação imobiliária, visam o aumento 

de rendas e lucros através da valorização deste modelo de empreendimento, usam 

ainda o argumento de que produzem qualidade de vida, sem se preocupar com os 

efeitos  que este modelo possa causar na forma da cidade, principalmente sobre os 

aspecto dos espaços extramuros. 

A distribuição e localização dos loteamentos aqui estudados, representa um 

fenômeno claro de segregação socioespacial, constitui-se em um meio no qual a 

existência dos diferentes grupos sociais se efetiva e ocupa o território. De um lado 

ocorre a autossegregação cristalizada pelo modelo dos loteamentos fechados 

voltados a classe média e alta na região nordeste, representado pela  população que 

pode escolher onde quer morar, devido seu poder aquisitivo, e do outro a segregação 

induzida representada pelos loteamentos EHIS sob os modelos de condomínio de 

prédios (conjuntos habitacionais) ou de lotes com casas isoladas para classe de baixa 

renda, na região sudoeste do município, simbolizado pela população que não 

escolhem onde morar, mas sim onde podem comprar, devido seu baixo poder 

aquisitivo. 

Através dos estudos de caso apresentado foi possível identificar como cada 

tipo de loteamento representa a relação com os espaços públicos gerados pelo 

processo de aprovação do parcelamento do solo. A conformação dos espaços 

públicos ocorre de forma diferente entre os tipos. De um lado, nos loteamentos 

fechados ocorre a incorporação dos espaços públicos para uso coletivo-privado dos 

moradores no intra muro, em muitas vezes de forma ilegal, enquanto que nos 

loteamentos EHIS, as áreas públicas reservadas não são equipadas para utilização 

da população. 

A forma como ocorre o parcelamento do solo atualmente em Campinas se dá 

por glebas individualizadas e em momentos diferentes, onde cada loteamento deve 

                                            
53 No sentido de que criam barreiras intransponíveis pela execução dos muros de fechamentos das 
unidades autônomas. 
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por exigência da legislação destinar as áreas públicas em sua própria gleba, portanto, 

não há uma concepção e destinação de áreas públicas: sistema de lazer, áreas verdes 

e equipamentos públicos vinculados a um projeto de ocupação geral de uma região. 

Isto posto, gera várias áreas públicas de formas fragmentada que ficam pulverizadas 

em cada novo loteamento, não sendo possível a construção de um sistema de 

espaços públicos. No caso do projeto de loteamentos fechados, em que a maioria das 

áreas públicas (principalmente sistema de lazer e área verde) que deveriam por força 

da lei ficarem externas ao fechamento, acabam por serem incorporadas ao intramuros 

passando a fazer parte do conjunto fechado e de uso exclusivo dos moradores, é o 

caso mais grave, que se dá pela incorporação de área públicas no intramuros, 

segregando-as dos demais espaços abertos.  

A PMC como gestora do território previamente poderia estabelecer os espaços 

públicos que devem ficar fora dos muros de fechamento como forma de estruturação 

e conexão entre os diversos fechamentos. A mesma lógica também poderia ser 

adotada em todas as áreas onde estão ocorrendo os processos de expansão, ou seja, 

a definição de eixos estruturadores, linhas de conexões entre espaço público, com o 

objetivo de possibilitar a conformação de um futuro sistema de espaço público. 

A exemplo disso, o parque linear, atualmente ideia bastante difundida, tem na 

sua concepção formal uma diferença em relação ao parque isolado, isto é, não possui 

desenho geométrico e limites definidos, logo, requer a continuidade espacial, que visa 

a ligação de espaços construídos e abertos e por isso tem sido utilizado como marco 

regulatório, principalmente para estabelecer eixos estruturadores e linhas de 

conexões entre diversos espaços públicos. Quando associado aos recursos hídricos 

e a questão de preservação ambiental pela instituição de APP, torna-se um bom 

elemento para constituição de um processo de estruturação do território a partir deste 

tipo de espaços públicos. Os elementos naturais existentes e que devem ser 

preservados por força das legislações ambientais é um dos principais eixos para esta 

nova estruturação e configuração urbana através de um sistema de espaços públicos.  

A instituição de um parque linear, se dá por meio de uma legislação específica, 

portanto, as futuras áreas que farão parte dele, jamais poderão ser incorporadas no 

intra muros de qualquer loteamentos que vier a solicitar o fechamento, isto evitaria os 

casos que vem ocorrendo atualmente com a incorporação de algumas áreas de 

sistema de lazer e áreas verdes, pois as mesmas estaria dentro da área de 

abrangência de uma parque linear, não sendo possível o seu fechamento. 
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Nos ACL-F há a reserva de área institucional, porém ao que tudo indica ali não 

serão implantados nenhum equipamento de educação ou saúde pública, corroborado 

pelos dados apresentado no mapeamento dos equipamentos públicos de educação e 

saúde na ACL-F (Mapa 21, p.159) onde no entorno não há equipamentos deste tipo 

implantado, e também devido a faixa de renda da população dá indícios de que estes 

não tem o perfil de usuários dos serviços públicos. Assim não havendo demanda 

suficiente, não há nexo implantar esses serviços. Além disso, poderá ocorrer desvio 

de função ou ficarem áreas ociosas, além do mais, devem ser mantidas pela PMC. 

Uma possível alternativa para equacionar a questão aqui apresentada poderia as 

áreas institucionais da ACL-F serem colocada à venda pelo município ao privado, em 

razão de serem áreas bem localizadas, dotada de infraestrutura e com alto valor de 

mercado. Por isso, então a proposta de que elas não existam e sejam transformadas 

em pecúnia e utilizadas nas áreas mais carentes.  

O resultado do valor da venda seria aplicado nas ACL-E, área de expansão 

onde a população depende da atuação do Estado e que, em geral, apresentam 

carência nos serviços de educação e saúde. E, por outro lado, tem essas áreas de 

loteamentos fechados que se colocam de forma autônoma em relação à cidade e aos 

chamados serviços públicos. Portanto não há porque, espacialmente tratá-las de 

modo semelhante. Indubitavelmente todo este mecanismo deve vir amparado por 

legislação específica para que não haja desvio de função e verba pública e que seu 

fim realmente seja cumprido. 

Já as áreas públicas instituídas na ACL-E tem características bastante distintas 

das ACL-F, a diferença é que nesta parte da cidade o espaço público é mais 

necessário à manifestação da esfera pública do que nos loteamentos fechados. São 

espaços reservados no parcelamento do solo, distribuído pelo loteador que as 

colocam nas bordas de cada loteamento, ocorrendo de maneira separadas do 

conjunto de lotes, definindo uma clara segregação entre os lotes privados e as áreas 

públicas, o que distancia o conjunto de lotes privado dos espaços públicos. A isto, 

acrescenta-se, a falta de um projeto de uso e ocupação e consequentemente da 

instituição de equipamentos para atividades cotidianas sejam de esporte, lazer, que 

transforme este espaço, e assim cative a população a usar e cuidar. Além disso, no 

caso dos condomínios (conjuntos habitacionais), os espaços livres públicos têm como 

moldura os muros condominiais, o que de certo modo os aproxima dos espaços dos 

loteamentos fechados. Então, a expansão urbana de promoção pública também traz 
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problemas relacionados a uma relação pouco amigável entre espaço público e espaço 

privado/condominial.  

A falta de qualquer tipo de identificação destas áreas quando da implantação e 

entrega do loteamento pelo empreendedor, pelo fato de não haver obrigação na forma 

da lei, além da falta de conhecimento pelos próprios moradores, aponta para um 

caráter incompleto dessas urbanizações habitacionais de interesse social, são como 

afirmou Desvigne (2011), carregadas de um caráter destrutivo da ideia de urbanidade 

e da experiência completa de urbanidade. O terreno público, na experiência urbana 

dessa população tem o significado de descuido, de descaso, de lugar onde se 

depositam os dejetos e os rejeitos. Portanto, as novas áreas públicas fruto do 

parcelamento do solo que passam a ser responsabilidade pública, devem prover a 

urbanidade completa da população, mesmo que ela se faça, de início, com o que 

Desvigne (2011) chamou de “paysage zero”, e assim, propiciar uma melhoria da 

qualidade dos espaços públicos, revertendo-se em benefícios à população. 

Conforme aponta Gonçalves (1998), é de extrema importância que se reelabore 

o modo de produção e de gerenciamento dos espaços urbanos a partir evidentemente 

dos espaços livre públicos. Visto que para o autor, as novas tendências da 

contemporaneidade do planejamento urbano, dão ênfase ao espaço livre público 

como elemento estruturador das cidades, sendo que é nele que se constrói a cidade 

e a cidadania, promovendo a cidade para todos. 

A construção dos espaços públicos do território Campineiro, que se dá por meio 

do processo de crescimento e expansão da cidade, pelo parcelamento de glebas 

individualmente, não deveria se dar de forma compartimentada, como vem ocorrendo 

através dos loteamentos estudados e dos mapeamentos apresentados. Apesar da 

existência de legislações que indiquem parâmetros urbanísticos para o território 

municipal, estes sozinhos não dão conta de organizar e estruturar o crescimento da 

cidade. Precisa haver um esforço maior tanto por parte da gestão pública como da 

sociedade civil na busca de alternativas e do estabelecimento de diretrizes gerais dos 

principais elementos norteadores para a construção de um sistema de espaços 

públicos, podendo ser remodelado com a implantação de parques lineares ou projetos 

de espaços públicos macro estruturador, que organize os fluxos e a ocupação pelas 

diversas atividades da cidade, ou seja, caberia ao poder público se antecipar a 

urbanização e propor as continuidades públicas no urbano disperso. 
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A investigação estudada neste trabalho apresentou predominâncias distintas 

de usos e formas de associação de unidades em função das zonas da cidade e da 

renda predominante, um processo que origina uma tendência de organização espacial 

em áreas de “forte homogeneidade social interna e de forte disparidade entre elas” 

(Castells, 1983, p.60). 

Portanto, o processo de produção urbana na cidade de Campinas ocorre de 

forma compartimentada e fragmentada e isto decorre tanto da produção do espaço 

através do setor privado, mas também é reforçada na produção do espaço quando 

patrocinada pelo investimento público. A fragmentação não é um processo isolado em 

si, mas se insere em um contexto de transformações mais profundas da sociedade 

contemporânea. 

Este processo de fragmentação gera contrastes sociais presentes nas áreas 

de estudo, estabelecidos pela presença do movimento de expansão urbana 

protagonizado por loteamentos fechados de médio e alto padrão, dispondo de 

infraestrutura de qualidade por vezes superior àquela encontrada na cidade “aberta” 

em contraposição ao conjunto de loteamentos EHIS de baixo padrão, sem fortes 

centralidades e distantes do centro de empregos, com infraestrutura bastante precária 

e população dependente dos serviços públicos, além da deterioração do sítio natural 

e da qualidade do meio ambiente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Conceituação de Áreas Públicas dos Loteamentos conforme legislação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Viário: são as vias que serão abertas e darão acesso aos lotes, 

devendo adequar-se à topografia do terreno de forma a minimizar as obras de 

terraplanagem e evitar o assoreamento dos corpos d’água e o aparecimento de sulcos 

e erosão nas vertentes. A declividade das vias terá como parâmetro técnico, critério 

estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, assim quando tiver alguma declividade 

fora dos parâmetros, deverá constar no projeto, justificativas e detalhamentos técnicos 

suficientes para uma análise satisfatória da implantação da rua. 

Áreas Institucionais: são divididas em EPC (equipamentos públicos 

comunitários) áreas destinadas à construção de escolas de ensino infantil, 

fundamenta e médio, além de postos de saúde e os EPU (equipamentos públicos 

urbanos) áreas destinadas a implantação de equipamento de abastecimento de água, 

sistema de esgoto, energia elétrica, sistema de drenagem etc.  

Espaços Livres de Uso Público, composto pelo sistema de lazer e área verde. 

O Sistema de Lazer: são área prevista ao uso público, distintas das áreas 

verdes, podendo incorporar, praças, parque urbano, parque linear, áreas 

impermeáveis de lazer, esportes e áreas com vegetação exótica, cujo objetivo 

principal é o de atender a uma função social que esteja diretamente relacionada ao 

seu uso como espaço público. Dessa forma, a oferta desses espaços possibilita o 

lazer associado ao contato com elementos naturais, cujas áreas são providas de 

infraestrutura como a presença de trilhas para caminhadas, bancos para descanso, 

Figura 34: Quadro de Áreas - Projeto de Loteamento 
Fonte: Coordenadoria de Parcelamento do Solo, 2017. 
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parquinho para crianças, espaços para manifestações artísticas e culturais, 

equipamentos para atividades físicas, atuando como espaço de convívio para a 

população. 

As Áreas Verdes: são áreas com restrição de uso, onde a prioridade é pela 

manutenção e restauração florestal, podendo ser área recoberta por vegetação 

natural, devendo garantir a permeabilidade do solo, percolação e infiltração das águas 

pluviais.  

As Área de preservação permanente (APP): são caracterizadas, em regra 

geral, pela intocabilidade e vedação de uso econômico direto, localizadas em cada 

posse ou propriedade. São bens de interesse nacional e espaços territoriais 

especialmente protegidos, cobertos ou não por vegetação, com a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas. Tem uma função ambiental e de proteção bastante 

importante na composição do cenário urbano, sempre estará dentro dos limites de 

uma área verde. 

Trata-se aqui de uma preocupação com a conservação e o desenvolvimento 

da biodiversidade. Segundo estudiosos das ciências da natureza têm-se destacado, 

mais recentemente, o papel de reserva natural das grandes superfícies externas à 

cidade, o insubstituível papel de regência fundamental do naturalismo dos antigos 

jardins privados e dos modernos jardins públicos internos à cidade consolidada, e o 

papel de interconexão dos percursos fluviais e das passagens entre os espaços 

edificados, no território e na cidade. 
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ANEXO 2: Lei nº 2.193/1959 
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ANEXO 3: Metodologia de Elaboração dos Mapas do Capítulo 1 

 

Os mapas foram elaborados com o auxílio da ferramenta SIG, através do 

programa Quantum GIS versão 2.18, um software livre, como referência na base 

cartográfica obtida junto ao setor de cadastro municipal dos arquivos shapefile das 

“rodovias”, “avenidas”, “perímetro urbano”, “limite municipal”, “quarteirões”, “pontos 

notáveis” e “cidades vizinhas” 

 

3.1. Mapa dos loteamentos por década de implantação 
 

Para a elaboração deste mapa foi solicitado o arquivo shapefile54 da camada 

“Loteamentos” do Departamento de Cadastro da SEPLURB que conta com a 

localização georreferenciada e os dados do histórico dos loteamentos. 

A tabela da referida camada conta com 997 área mapeadas e suas informações 

como: i) nome do loteamento; ii) número da lei ou decreto de aprovação; iii) situação 

da aprovação (se está aprovado, registrado ou irregular); iv) número do protocolo; e 

v) fontes de dados (Planta de Loteamento, Lei que aprovou o loteamento, Ficha do 

Patrimônio, SEHAB e Resolução), além do perímetro do loteamento que define a área 

georreferenciada de cada um. 

Como o interesse da pesquisa foi a contextualização histórica deste conjunto 

de dado, os loteamentos, foram analisados os campos data tabela e verificado aquele 

que contém a informação sobre o decreto e/ou lei de aprovação de cada loteamento. 

A partir desta informação foi criado um campo para atribuir o “ano de aprovação”, por 

exemplo “1925”, “1970” (...) “2001” de cada loteamento, que serviu para a 

categorização por década, dados baseados na aprovação, cujo ano foi feito 

manualmente nos 997 campos existentes. Para diferenciar os loteamentos da área do 

centro, os irregulares e os sem Informação foram atribuídos os números 1, 3 e 5 que 

dentro da do processo de categorização receberam a legenda de “CENTRO”, 

“Irregular” e “Sem Informação”, métodos utilizados para diferenciar dos loteamentos 

que tinha seus anos identificados conforme as informações. 

                                            
54 é um formato popular de arquivo contendo dados geoespaciais em forma de vetor usado por Sistemas 
de Informações Geográficas também conhecidos como SIG. 
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O procedimento realizado para criação do mapa temático, foi aquele que 

permite mapear um atributo nominal, neste caso o ano do decreto de aprovação, isto 

permitiu a utilização da ferramenta de estilo “graduação” para classificar por décadas 

o conjunto dos loteamentos, isto é, pelo campo “ano” onde se estabeleceu os períodos 

de “até 1939”; “1940-1949” (...) “2010-2017” que resultou na diferenciação por cores 

no Mapa 1 para cada década.  

Para compor este mapa foram utilizados também os arquivos shapefile das 

“rodovias”, “avenidas”, “perímetro urbano”, “limite municipal” e “cidades vizinhas”. Para 

gerar os mapas utilizou-se da ferramenta de compositor de impressão, cujas 

funcionalidades, nada mais é, do que a criação do layout dos mapas, onde foi possível 

inserir as escalas gráfica e numérica, a legenda, o norte e área de apresentação do 

mapa em si. Este gerenciador foi usado como ferramenta de padronização da 

apresentação dos mapas. 

Para apresentação dos mapas por décadas como os Mapas 4, 5, 6 e 7, que 

nada mais são, do que a derivação do Mapa 1, como forma de dar destaque apenas 

as décadas a qual pretendia analisar, as décadas anteriores ao período de análise 

foram trocadas pela cor cinza e as posteriores deixada desabilitadas, assim dando o 

destaque a década de análise. 

 

3.2. Mapas Expansão do Perímetro Urbano 
 

Para a elaboração do Mapa 2 foi solicitado o arquivo shapefile da camada 

“perímetro urbano histórico” do Departamento de Cadastro da SEPLURB que conta 

com a localização georreferenciada de todas áreas com suas respectivas leis que 

tratam das linhas (formas) que fixam e/ou alteram os perímetros urbanos de 

Campinas. 

Utilizando-se da ferramenta de estilo de “categorização” pelo campo 

“legislação” que é aquele que indica o perímetro e a legislação que o definiu, foi 

possível classificar as áreas por diferentes cores onde incide cada alteração do 

perímetro urbano. A partir do layout já estabelecido no compositor de impressão 

gerou-se o referido mapa.  
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3.3. Mapa dos tipos de loteamentos [Capítulo 3] 
 

Para a confecção dos Mapas dos tipos de loteamentos foi solicitado o arquivo 

shapafile da camada “loteamentos_cps” da Coordenadoria de Parcelamento do Solo 

da SEPLURB, que conta com a áreas de loteamentos que passaram por análise e 

aprovação a partir do ano 2000. A tabela de dados continha as seguintes informações 

sobre cada loteamento: nome do loteamento, protocolo, nome do proprietário, status 

de análise, decreto de aprovação e número de lotes. De acordo com a proposta de 

pesquisa e a metodologia de classificação dos loteamentos juntamente com a análise 

dos projetos urbanísticos foram criados e preenchidos os seguintes campos: tipo de 

uso, aberto/fechado, tipo de lote produzido, área de lotes, número de lotes (unifamiliar, 

multifamiliar e comercial).  

Após o preenchimento de todas as informações e a verificação de possíveis 

inconsistências foi aplicada a ferramenta de estilo de “categorização” em cada mapa 

selecionando o campo do tema desejado e assim produzir os diversos temas. A partir 

do layout já estabelecido no compositor de impressão gerou-se os referidos mapas 

apresentados no Capítulo 3. 
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