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Resumo 

 

 

 

Observa-se ao redor do globo a emergência, desde o final do século XX, de um novo 

tipo de ocupação urbana, de caráter disperso ou difuso, consequência de um 

conjunto de fatores que incluem a revolução tecnológica, as favoráveis condições 

econômicas globais vigentes em torno da última virada do século, políticas urbanas 

neoliberais e a readequação dos modos de vida numa sociedade em reformulação. 

Contudo, destaca-se a baixa densidade dessas ocupações, os onerosos custos para o 

poder público em termos da provisão de infraestrutura em extensões e distâncias 

muito ampliadas, e a natureza sócio-espacial dessa ocupação, que tende a se 

multiplicar de forma desorganizada e desconectada, formando muitas vezes 

enclaves, atendendo somente a pautas imobiliárias, sem relação com a cidade, 

desfavorecendo os palcos de troca social entre diferentes grupos sociais. Esse 

fenômeno, que apresenta diferentes particularidades em cada região ou local – 

como verificamos nos casos referenciais do Sunbelt e de Houston, Texas, nos 

Estados Unidos, e do macroempreendimento Nordelta, ao Norte de Buenos Aires, 

Argentina – marca a formação da Macrometrópole Paulista, complexo urbano 

formado pela articulação das regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, 

Baixada Santista, Vale do Paraíba / Litoral Norte, Sorocaba e pelas Aglomerações 

Urbanas de Jundiaí e Piracicaba; e, no âmago desse território macrometropolitano, 

ocorre de forma intensa no município de Itupeva/SP, Brasil, que nesta dissertação é 

o objeto de estudo. Embora haja variedades nos usos, nota-se a criação de 

loteamentos residenciais, funcionando como condomínios horizontais fechados, 

como principal protagonista desse processo nesse município, adquirindo maior 

intensidade de ocupação entre os anos de 1990 a 2010. Além do uso residencial, há 

na região um exemplo bem ilustrativo desse fenômeno, trata-se do 

empreendimento “Vida Completa Serra Azul”, complexo privado que reúne uma 

gama de atividades urbanas; como moradia, serviços e entretenimento, com acesso 
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controlado – uma morfologia urbana sustentada por enclaves comerciais, onde 

depende-se de poder aquisitivo para acessar os variados elementos urbanos 

privados. 

 

 

Palavras-chave: dispersão urbana; urbanização dispersa; cidade difusa; 
Macrometrópole Paulista; Itupeva 
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Abstract 

 

 

 

We can observe around the globe the emergence of a new type of urban 

occupation with a dispersive or diffused character, resulting from a number of 

factors, including the technological revolution, favorable turn-of-the-century global 

economic conditions, neoliberal urban policies, and new ways of life evolving in a 

redefined society. However, this occupation brings low densities, and burdens 

public agents with the expensive costs of extending infrastructure in vaster and 

distant spaces. This kind of occupation tends to multiply disorganized, 

disconnected, and often enclosed urban enclaves such as closed subdivisions, 

created according to the logic of real estate developers, limiting social exchange 

between social groups. This phenomenon, which presents peculiar traits in each 

locality or region – as seen in the referential cases of the American Sunbelt and 

Houston, Texas; and the megadevelopment of Nordelta to the North of Buenos 

Aires, Argentina – marks the formation of the São Paulo Macrometropolis, an urban 

complex in the State of São Paulo, Brazil, formed by the articulation of the 

Metropolitan Regions of São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba / 

Litoral Norte, Sorocaba and the Urban Agglomerations of Jundiaí and Piracicaba; 

and, at the heart of this territory, occurs intensively in the city of Itupeva, which in 

this work is the object of study. Although a number of uses are present, the main 

protagonists in this case are residential subdivisions that function as gated 

communities, which multiplied intensively between the years 1990 and 2010. There 

is another example in the region that illustrates this phenomenon, the enterprise 

"Vida Completa Serra Azul", a private complex which brings together a range of 

urban activities; such as residential areas, hotel, theme parks, services and 

entertainment with controlled access. This urban morphology is supported by 
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commercial enclaves, designed, implemented and managed by the private sector, 

and depends on your purchasing power to access its various elements. 

 

 

Keywords: urban sprawl; dispersed urbanization; diffuse city, São Paulo 
Macrometropolis; Itupeva/São Paulo/Brazil 



 
 

10 

 

Resumen 

 

 

 

Se observa en todo el mundo un nuevo tipo de ocupación urbana de carácter 

disperso o difuso, a raíz de una serie de factores, entre ellos la revolución 

tecnológica, las condiciones económicas mundiales favorables de las últimas 

décadas, las políticas urbanas neoliberales y la readecuación de los modos de vida 

en una sociedad en refundición. Sin embargo se destaca la baja densidad de estas 

ocupaciones, el costo oneroso para el Estado de proporcionar la infraestructura en 

distancias lejanas y ampliadas, y la naturaleza socioespacial de esta ocupación, que 

tiende a se multiplicar de manera desorganizada, desconectada y muchas veces 

formando enclaves, pautand-se por las logicas inmobiliarias, perjudicando los 

intercambios entre los grupos sociales. Este fenómeno, lo qual presenta 

particularidades em cada región o localidade – como vemos em los casos 

referenciales del Sunbelt, EUA y Houston, Texas; y del megaproyecto de Nordelta al 

Norte de Buenos Aires, argentina – y que marca la formación de la Macrometrópole 

Paulista, articulación de las regiones metropolitanas de São Paulo, Campinas, 

Baixada Santista, Vale do Paraíba / Litoral Norte y Sorocaba, y las Aglomeraciones 

Urbanas de Jundiaí y Piracicaba, em el Estado de São Paulo, Brasil; se produce 

intensivamente en el município de Itupeva/SP/Brasil, em el ámago del território 

macrometropolitano, que en este trabajo es el objeto de estudio. Aunque hay 

variedades de uso, la ocupación residencial horizontal es la protagonista en esta 

región, adquiriendo fuerte intensidad de ocupación entre los años 1990 a 2010. Hay 

otro ejemplo en la localidad, ilustrativo de este fenómeno, es lo empreendimento 

"Vida Completa Serra Azul", una urbanización privada que reúne a una serie de 

actividades urbanas; como viviendas, servicios, hotel, parques tematicos y 

entretenimento, con control de acceso, diseñado, implementado y administrado 

unicamente por el sector privado. Gera a una morfología urbana formada por 
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enclaves comerciales com acesos controladods, y depende del poder aquisitivo de 

los usuários para acceder a los diferentes elementos urbanos privados. 

 

Palabras clave: dispersión urbana; urbanización dispersa; ciudad difusa; 
Macrometrópole Paulista; Itupeva/São Paulo/Brasil 
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Introdução 

 

 

 

Os fenômenos de dispersão urbana, caracterizados por usos e dinâmicas variadas, 

na Macrometrópole Paulista – maior fenômeno urbano do Hemisfério Sul, que 

envolve a contiguidade e a articulação conjunta de cinco regiões metropolitanas, as 

de São Paulo (RMSP), Campinas, Baixada Santista, Sorocaba e Vale do 

Paraíba/Litoral Norte; e de duas aglomerações urbanas, as de Jundiaí e Piracicaba; 

totalizando quase 32 milhões de habitantes e 72 municípios em quase 50 mil 

quilômetros quadrados - vêm determinando um novo perfil urbano, espraiando um 

tecido de ocupação entre regiões metropolitanas, geralmente ocupando antigas 

áreas rurais perimetrais e distanciadas das áreas urbanas dos municípios onde estão 

inseridos. Sugere-se como área de interesse para este trabalho o eixo 

Anhanguera/Bandeirantes, entre São Paulo e Campinas, no qual pesquisa-se o 

município de Itupeva, na área de intersecção entre a RMSP, a Aglomeração Urbana 

de Jundiaí e a Região Metropolitana de Campinas, analisando, além da natureza da 

ocupação, suas relações com as questões urbanas, seus fluxos e sua economia. 

A perspectiva teórica que fundamenta essa abordagem postula 

que as sociedades são organizadas em processos estruturados 

por relações historicamente determinadas de produção, 

experiência e poder (CASTELLS, 1999, p. 51). 

O mundo contemporâneo compreende novas relações sociais, condicionadas por 

novas tecnologias e configurações econômicas, que transformam radicalmente as 

experiências de tempo / espaço. Assim podemos identificar processos de 

transformação econômica e social, inseridos no território, dando origem a novas 

formas de ocupar e produzir, comprimindo a relação espaço tempo, dispersando a 

cidade antes mais compacta, superando barreiras físicas e reduzindo distâncias 

antes instransponíveis a curto prazo. É notório o papel da reestruturação 
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econômica global por que passou o sistema capitalista no final do século XX, como 

causador desse processo, na medida em que novas configurações e procedimentos 

assumidos pelos setores econômicos – primário, secundário e principalmente 

terciário - figuram em primeiro plano nas formações destes mencionados novos 

tecidos urbanos dispersos. 

Segundo Bernardo Secchi, a falta de organização física dos fixos e fluxos da cidade 

contemporânea, tende a gerar a “dissolução” das cidades, ocasionando a perda da 

ordem social: 

“O caráter descontinuo, fractal, sentido de fragmento da 

cidade contemporânea e sua dispersão no território de uma 

dimensão inusitada, absorvendo os velhos centros, 

englobando-os como tantos fragmentos no mais vasto 

arquipélago da città diffusa, restituído pelas numerosas 

descrições dos anos recentes, trouxe consigo a mitificação da 

nova figura da desordem (...) Isso modificou de forma radical, 

as relações entre o projeto e o devir da cidade.” (SECCHI, 2006, 

p. 115) 

Parte-se do princípio que a contemporaneidade da ocupação dispersa cria um novo 

meio urbano, formado em sua maior parte por um espraiamento de 

empreendimentos independentes: distritos industriais, condomínios fechados, 

outlets, centros de logística, parques temáticos, complexos comerciais, conjuntos 

habitacionais e assentamentos informais, que configuram o diversificado cenário da 

urbanização dispersa que emerge na região a ser estudada. Porém, como será 

discutido ao longo do trabalho, entende-se que sem prévios estudos de impactos, 

sem diretrizes suficientes de planejamento em nível municipal e metropolitano, e 

sem uma adequada coordenação do processo de implementação dos grandes 

empreendimentos, podemos identificar o protagonismo do setor privado; 

determinando na maior parte dos casos os padrões dessa nova ocupação, suas 

configurações espaciais e seus fluxos, sem uma atuação firme do Estado no que se 

refere à ordenação e regulação deste meio. Extensões consideráveis da 

Macrometrópole Paulista em poucas décadas tendem a ser tomadas por esse tipo 
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de ocupação, no qual se nega a condição de cidade propriamente dita, dificultando 

a presença do transeunte, formando cenários socialmente segregados, 

gentrificando, com restrições de acessibilidade nas categorias de usos de células 

para morar (condomínios), células de produção (distritos industriais) e células de 

consumo (centros de compras), na contramão do pensamento de cidade como 

ambientes de trocas sociais e de convivência coletiva, intensidade de experiências e 

identificação dos habitantes e usuários com o meio onde vivem. 

É de conhecimento comum que não há mais a necessidade de concentrar todas as 

etapas de produção no mesmo ponto do território e das cidades, uma vez que os 

processos produtivos estão cada vez mais fragmentados e estendidos para a escala 

global. O mundo produtivo contemporâneo recondicionou os sistemas de 

produção, e de maneira geral, grande parte dos novos centros de produção 

passaram a fazer parte de uma rede global (CASTELLS, 1999). Enquanto isso, os 

centros urbanos tradicionais passaram a enfrentar a desocupação física de seus 

bairros industriais, fenômeno evidente no continente europeu, ocasionando a 

necessidade de fortes políticas de reabilitação dessas regiões (PORTAS, 2006) - 

fenômeno que hoje também caracteriza os grandes centros urbanos latino-

americanos. Destacam-se os efeitos da reestruturação econômica no sentido da 

“pós-industrialização”, da terceirização, da fragmentação e da despolarização 

produtivas, dependentes de novos suportes de infraestrutura e de formidáveis 

redes de logística, coordenadas por uma gestão privada intensa e competente 

(MUÑOZ, 2010). 

A formação de redes de transporte estruturadas e interconectadas permitiu maior 

flexibilidade na ocupação do território, desconsiderando assim o modelo de 

concentração territorial ditado pelo fordismo, tornando o ambiente disperso, desta 

forma; dinâmico, dissolvido e descentralizado. Tais sistemas dependem de uma alta 

produção de bens para se consolidarem ou continuarem consolidados. 

Um dos fenômenos econômicos e sociais que fundamentaram essas transformações 

do território macrometropolitano deve-se a conjunturas políticas neoliberais ou 

ultra-liberais, ligadas ao pensamento neoconservador, legitimando o livre arbítrio 
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dos empreendedores privados enquanto princípio básico das transformações 

territoriais regidas por estratégias empresariais e pela lógica financeira. 

Condomínios residenciais e industriais, centros terciários, comerciais e de logística, 

loteamentos regulares e irregulares passaram a se alastrar de forma desordenada 

por toda a zona rural de municípios pequenos e médios, com estruturas de 

planejamento incipientes e pouco poder de pressão sobre esses investidores. 

A insuficiência ou virtual ausência de planos e políticas governamentais reguladores 

dessa ocupação, permitiu a multiplicação dessas células privadas sem conexão 

urbana, negando a forma da cidade e sua relação com o entorno, determinando um 

novo ritmo social, no qual o espaço físico tem características, números e dados 

demográficos de centros urbanos, contudo o acesso aos seus usos passa a ser 

controlado. É preciso dizer que esse processo ocorre por conta de demandas 

legitimadas pelas ideologias prevalentes na sociedade contemporânea, intimada a 

buscar segurança, comodidade e conforto, e acreditando encontrar esse refúgio no 

seio desta cidade-cenário, que gentrifica e silenciosamente determina seus 

frequentadores. Muito embora este trabalho não tenha a pretensão de julgar 

moralmente as conseqüências desse processo, temos como objetivo analisar o quão 

oneroso é para o Estado operar em territórios dispersos; e o quanto esse tipo de 

urbanização e ocupação pode se revelar prejudicial para as relações sociais e para a 

troca de experiências entre diferentes usuários, moradores e grupos sociais - troca 

esta essencial para caracterizar uma vida propriamente urbana. 

No âmbito da Macrometrópole Paulista, e do eixo Anhanguera-Bandeirantes, 

discute se no texto as transformações ocorridas na ocupação urbana no município 

de Itupeva/SP, no período de 1990 a 2010. Ao analisar esse processo de 

urbanização dispersa ocorrido no município de Itupeva/SP, principalmente fora do 

seu perímetro urbano, pretende-se discutir os impactos urbanísticos causados por 

essa ocupação dispersa, destacando também os intensos fluxos gerados no 

território, prejudicando a mobilidade urbana e interurbana, tornando os 

deslocamentos mais onerosos e complexos. 
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O município de Itupeva é um exemplo emblemático do fenômeno da urbanização 

dispersa ou difusa no Estado de São Paulo, por sua grande quantidade de 

empreendimentos de diversos tipos, ocupações realizadas fora do perímetro 

urbano; abarcando principalmente condomínios, residenciais e industriais, 

loteamentos de vários padrões, pátios logísticos, outlets, centros comerciais e 

parques temáticos. Um dos empreendimentos que melhor ilustra esses elementos é 

conhecido como: Vida Completa Serra Azul – Itupeva/Vinhedo, situado às margens 

da Rodovia Bandeirantes, no km 72. A confrontação social entre classes ocorre de 

forma segregada, ou seja, no mesmo tecido temos condomínios de médio e alto 

padrão, com alta segurança, e próximo aos condomínios é comum encontrar 

assentamentos informais, nos quais habitam geralmente os funcionários, 

empregados e empregadas que prestam serviços nos condomínios de alto padrão, 

porém os acessos são diferenciados, não há qualquer tipo de conexão física entre 

essas células, muito embora situem-se praticamente ao lado uma da outra, em 

alguns casos a algumas centenas de metros; além disso destaca-se a grande 

diferença entre esses padrões de ocupação em termos de infraestrutura urbana, 

equipamentos, áreas verdes e saneamento básico. As divisões e desigualdades 

sociais se reproduzem nessa dicotomia e segregação espacial entre dois tipos de 

tecido urbano residencial horizontal, que formam muitas vezes uma pequena 

aglomeração demográfica relevante, no entanto conformada por células físicas sem 

relação entre si. 

“O processo de dispersão não é simples. É muito complexo e 

diversificado. Inclui a formação de áreas destinadas a 

indústrias, inclusive condomínios para fábricas. A essas 

associam-se áreas extensas, destinadas aos bairros populares 

também dispersos, que abrigam os trabalhadores que atendem 

todos os setores. O processo de dispersão também inclui áreas 

para comércio como “shoppings”, com suas varias formas; 

áreas para escritórios e serviços de vários tipos, campi de 

universidades (...) Finalmente há os bairros destinados às 

habitações das faixas de renda média e alta, com seus 

condomínios horizontais.” (REIS, 2006, p. 39) 
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Nota-se a variedade de usos que se distribuem pelo território da urbanização 

dispersa, e a virtual ausência de políticas públicas capazes de lidar com e regular 

esse fenômeno, em face da desmontagem, após os anos 1980, das estruturas 

administrativas em escala metropolitana criadas no Estado de São Paulo ao longo 

dos anos 1970, mais recentemente sendo objeto de esforços de rearticulação, que 

incluem a criação de outras Regiões Metropolitanas além da RMSP, das 

aglomerações urbanas, de conselhos e consórcios reunindo representantes dos 

municípios, da iniciativa privada, da sociedade civil e dos diferentes setores da 

administração estadual voltados às questões de âmbito metropolitano ou 

macrometropolitano, como o meio ambiente, o saneamento, os transportes 

regionais e a habitação, principalmente.  

A urbanização dispersa ou difusa conforma uma realidade que se distancia das 

definições tradicionais de cidade, pois em sua maioria são glebas rurais 

transformadas em ambientes urbanos privados, ou seja, o habitante que usufrui 

deste espaço deve em contrapartida pagar pelo uso ou estar credenciado junto ao 

mesmo. Forma-se assim uma sequencia de células de usos variados, determinados 

pelos empreendedores de acordo com seus variados objetivos mercadológicos, por 

meio dos quais até mesmo o padrão social da região muitas vezes também passa a 

ser determinado pelo setor privado; contudo entende-se que esses padrões de 

ocupação não podem se traduzir em cidades propriamente ditas. Na contramão da 

cidade compacta ou cidade moderna, na qual os setores urbanos são articulados 

entre si e sua ocupação obedece a lógicas de proximidade e de acessibilidade por 

diferentes meios de transporte, de modo a categorizar a cidade funcionalmente e 

defini-la espacialmente, o meio constituído na urbanização dispersa ou difusa 

acarreta o desordenamento das referências físicas e sociais do meio urbano e a 

disfuncionalidade dos seus fixos e fluxos. 

Em uma análise sintomática do sistema urbano disperso no território, podemos 

identificar o policentrismo na mancha macrometropolitana; e, embora haja 

policentralidade, esta se constitui de maneira pouco racional e funcional, 

obedecendo a uma série de sistêmicas circunstanciais, com destaque para a 

presença de antigas glebas rurais tratadas como oportunidades de investimento. 
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Não há uma concentração de variedades de usos, isto é, como cada 

empreendimento tende a se especializar num ramo – seja residencial, comercial, 

industrial ou logístico - a intensificação dos fluxos continua acentuada, os 

deslocamentos físicos necessários se estendem e se multiplicam: são cotidianos e 

em larga escala, na busca de cada família ou indivíduo por habitação, empregos, 

equipamentos, serviços, comércio, educação, saúde, entretenimento, lazer e 

cultura, usos geralmente espalhados de maneira desigual pelo território. Em termos 

da moradia em condomínios horizontais fechados em locais e municípios muitas 

vezes distantes de seu local de origem e de trabalho, os novos habitantes 

privilegiados da cidade dispersa, no caso brasileiro oriundos de estratos sociais 

médios ou altos, buscam valores mercadológicos atrativos, como uma suposta 

segurança proporcionada por enclaves físicos e uma suposta vida saudável no 

campo. Enquanto isso os empregados domésticos, guardas, jardineiros, seguranças 

e outros funcionários necessários à manutenção dessas residências e condomínios 

buscam morar na proximidade do emprego, alimentando uma ocupação precária 

e/ou irregular intersemeada com os enclaves exclusivos. 

Essa prática crescente de alastrar o tecido urbano como um rizoma, perdendo sua 

coerência funcional e espacial, gera onerosos custos para o poder público 

responsável pela extensão das redes de transporte, equipamentos, redes e serviços 

que devem abarcar grandes extensões territoriais com o objetivo de atender 

situações e centros demográficos distantes, com grandes áreas e baixa densidade. 

Esse trabalho busca referências em dois casos de contextos econômicos distintos, o 

caso de Houston, TX, nos Estados Unidos, cujo embora o resultado do fenômeno e 

seu processo sejam o mesmo visto no caso de Itupeva, a realidade econômica e 

cultural é brutalmente diferente, sendo o país norte americano significativamente 

mais poderoso economicamente, bem como o estado do Texas. Trate-se de grandes 

centros comerciais e residenciais que avançam na borda da cidade, potencializando 

o valor do solo e gentrificando a vizinhança local, sendo que a cidade de Houston 

tem uma das menores densidades dos EUA 1.569 hab./km2, pouco, comparado 

com Nova York que tem a densidade de 2.700 hab./km2. Além disso, a cidade tem 

em torno de 50% da sua superfície destinada a automóveis, com cerca de 30 vagas 
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de estacionamentos privados por habitante. O outro caso referencial situa se em 

Buenos Aires, na Argentina, Trata-se de um complexo residencial localizado na 

região metropolitana de Buenos Aires chamado Nordelta, Os elementos 

propulsionadores são os mesmo do objeto de estudo (Itupeva), transformação rural 

urbana, políticas ultra liberais e a falta de presença do estado para gerir e organizar 

o espaço, sendo o resultado o mesmo, segregação social, mercadificação do espaço 

e dissolvimento das relações entre objetos urbanos, com unidades privadas auto-

suficientes. No caso Nordelta o pressuposto econômico causador do fenômeno tem 

maior similaridade com o objeto de estudo deste trabalho, o município de 

Itupeva/SP, alem de serem contemporâneos cronologicamente. 

Pretende-se mapear e periodizar o processo de urbanização dispersa ocorrido no 

município de Itupeva/SP, principalmente fora do seu perímetro urbano, discutir os 

impactos urbanísticos causados por essa ocupação dispersa, destacando também os 

intensos fluxos gerados no território, prejudicando a mobilidade urbana e 

interurbana, tornando os deslocamentos mais onerosos e complexos.  

Como já mencionado no texto acima, é de fundamental importância levantar, 

estudar e questionar essa nova forma de ocupação urbana, que se dissemina 

rapidamente por todo o território macrometropolitano. Em primeiro lugar, por seu 

caráter segregador, no qual entende-se o usuário como alguém com acesso restrito, 

determinado por uma série de fatores, derivados de sua posição social e de seu 

poder aquisitivo, ou seja, de forma silenciosa é determinado o frequentador, 

acirrando as desigualdades sociais, já que há o sufocamento das relações entre as 

classes, evidenciando a cidade gentrificada. Além disso, a urbanização dispersa 

multiplica os deslocamentos, particularmente os realizados por meio de transporte 

individual automóvel, onerando e comprometendo a sustentabilidade urbana. O 

tecido disperso resultante é urbanisticamente pobre, espacialmente fragmentado, e 

extremamente antieconômico do ponto de vista da provisão de infraestrutura, 

redes e equipamentos urbanos, onerando o poder público e as concessionárias e 

encarecendo o custo desses serviços. Para minimizar ou mesmo reverter essas 

tendências, torna-se urgente a definição da política e instrumentos de 

planejamento e gestão relacionadas à ocupação física e estrutural do meio urbano, 
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passíveis de intervir sobre esses fenômenos de dispersão e de concentração 

presentes no território em questão, os quais este trabalho pretende estudar, sendo 

a análise destes fenômenos de fundamental importância para a compreensão da 

realidade macro urbana contemporânea. 

A pesquisa foi desenvolvida suportada em levantamentos de documentos junto à 

Prefeitura de Itupeva, nas áreas comércio e indústria e secretaria de obras, planos e 

legislação relevante. Foram buscadas análises mapográficas e gráficas, dados sociais 

e econômicos decorrentes, e possíveis dispositivos municipais para fomento ao 

comércio e à indústria. Também foram colhidos informações (GRAPOHAB, 

EMPLASA, IGC, SEADE, Secretaria do Meio Ambiente) do Governo do Estado de São 

Paulo. Além das contribuições do poder publico o levantamento buscou 

informações dos empreendedores, através de documentos, histórico e análise de 

planejamento futuro para novos negócios. Com base nos levantamentos 

aerofotogramétricos existentes da década de 1980 até a atualidade, e da base 

GoogleEarth, foi montada uma série de mapas detalhando a evolução da ocupação 

no município desde 1990, identificando empreendimentos e datas. 
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É notório que a revolução tecnológica e informacional, a maior capacidade logística 

e novas redes de comunicação eficientes reestruturaram a economia 

contemporânea, redefinindo as condições mercadológicas globais, e 

potencializando as necessidades de expansão produtiva global nas últimas três ou 

quatro décadas, Como definiu Manuel Castells (CASTELLS, 1999), o colapso do 

estatismo neste período, que havia sido uma alternativa ao sistema de organização 

empresarial liberal do capitalismo, foi determinante e fortaleceu os novos modos 

de produção e modos de desenvolvimento. Houve também uma tentativa de 

redefinição estrutural no estatismo, com a consequente perestroyka (termo 

cunhado pela abertura política da URSS por Mikhail Gorbachov); embora 

fracassada, no intuito de se reciclar, foi relativamente bem-sucedida no segundo 

momento, quando da inserção da sociedade russa no sistema capitalista global, 

sistema que se reciclou e moldou o desenvolvimento e manifestações da revolução 

tecnológica por suas lógicas e interesses, pautadas pelas novas tecnologias da 

informação (CASTELLS, 1999). Assim, se desenha uma nova estrutura social, 

baseado no informacionalismo, firmado pela necessidade de produção e consumo, 

reeditando de maneira mais flexível e acelerada os fluxos básicos da acumulação 

capitalista, que faz consumo gerar produção, que gera mais consumo e por sua vez 

gera mais produção. 

Assim, nos deparamos com um cenário de intenso crescimento econômico 

(produção e consumo) desigualmente distribuído, de crescimento demográfico 

urbano, principalmente nos países em desenvolvimento, e consequentemente de 

crescimento territorial. Neste, determinados centros urbanos tornaram-se macro-

regiões definidas como cidades-regiões, caracterizadas geograficamente por uma 

área metropolitana formada por um conjunto de áreas contíguas, um ambiente no 

qual trabalho e interação social acontecem por meio de fluxos e fluidez entre 

distanciados assentamentos urbanos, centros logísticos e comerciais periféricos 

dispersos (SCOTT, 2001). 
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Segundo Andrea Porto Sales, a oferta excessiva de mercadorias, serviços e bens, 

aliada a atividades comuns e peculiares de consumo, origina centralidades tão 

múltiplas quanto desalinhadas morfologicamente, no tempo e no espaço das 

cidades de médio porte conurbadas. As cidades médias assim assumiram um novo 

papel territorial, desencadeado pelas novas dinâmicas econômicas e pelas fusões 

culturais que redefinem as relações sociais e os objetos espaciais. A forma destas 

cidades vem resultando numa estrutura intraurbana complexa, caracterizada pela 

despolarização (SALES, 2011, p. 2). Essa nova territorialidade urbana define novos 

locais de produção e de consumo, exacerbando a fragmentação dos processos 

produtivos e a condição desenfreada desse consumo. É consenso de que nas 

cidades médias, em decorrência do processo de reprodução ampliada do consumo 

(FEATHERSTONE, 1995), o aumento do setor terciário, combinado com a formação 

de redes logísticas eficientes para escoamento da produção e dos serviços, 

dissolveram esses elementos na escala regional (SALES, 2011). 

O fenômeno da urbanização dispersa ou difusa, quanto aos usos e às suas 

espacialidades, é sintomático a cada região ou economia. Considerando esse 

fenômeno como uma ocorrência global e presente em todos continentes, é 

necessário entender que cada região tem suas particularidades, partindo de 

preceitos culturais e sociais, porem há uma intersecção comum de alguns usos, que 

são semelhantes ao redor do planeta. Houve consequências no ordenamento do 

território, uma vez que ocorreram modificações no modo de consumo e de 

apropriação do espaço e espraiamento dos perímetros de ocupação, estabelecendo 

a “cidade difusa” (BARBOSA, 2007). Para Bernardo Secchi a cidade difusa resulta da 

busca dos grupos sociais por novos espaços no território, despolarizando as cidades 

médias e aglomeradas, desse modo o consumo e a produção também se dispersam 

no espaço (SECCHI, 2009). Segundo a American Planning Association, entende-se 

por urbanização difusa (ou crescimento urbano descontrolado): um processo de 

crescimento e de desenvolvimento de conjuntos urbanos de forma pouco 

controlada, normalmente de baixa densidade em áreas anteriormente rurais e com 

uma relativa proximidade a áreas urbanas, equipamentos e infraestruturas. No 

entanto, o argumento coloca-se, sobretudo em torno da densidade da ocupação do 
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território e não a partir da contraposição entre a “cidade compacta” e a “cidade 

difusa”. Com essa explosão urbana, a cidade tradicional foi perdendo parte de sua 

capacidade de atração e compactação em benefício de estratos urbanos 

heterogêneos em acentuada expansão territorial (BARBOSA, 2007). 

Nos “bastidores” destas novas formas de habitar que tendem para a dispersão do 

povoamento estão um conjunto de fatores. As transformações sociais e econômicas 

das famílias, com a emergência de novas formações familiares, a crescente 

complexidade técnico-social das atividades envolvidas na produção e no consumo e 

lazer no mundo contemporâneo, as modificações do modo de estruturação do 

tempo (desde o tempo de produção, ao tempo de livre e de lazer), a expansão e 

mercantilização da cultura urbana; todas associadas à disseminação dos meios de 

transportes (no Brasil, principalmente automobilístico, rodoviário e aéreo, por vezes 

ferroviário) e à aceleração das comunicações, alteraram o significado das distâncias 

e as próprias formas de habitar e de ocupação do território. A procura de espaço 

foi-se intensificando. Os limites das cidades foram sendo diluídos, os subúrbios 

ocupados, os espaços periurbanos e urbanos alargados e a urbanização difusa 

moldando a paisagem (BARBOSA, 2007). 

 

Figura 1. Dispersão urbana no território europeu. Fonte: 

http://www.vitruvius.com.br. Acesso em 18/10/2005 

Com a formação de uma rede de transporte distribuída gera-se maior flexibilidade 

na ocupação do território, desconsiderando assim o modelo de concentração 

territorial ditado pelo fordismo, resultando num ambiente disperso, mais dinâmico, 

http://www.vitruvius.com.br/
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dissolvido e descentralizado. A realidade mostra que tais sistemas são dispendiosos 

e dependem de uma alta produção de bens e serviços para se consolidarem, e, 

sobretudo, continuarem consolidados. 

Como mencionou Francesc Muñoz, não há a mais necessidade de concentrar todas 

as etapas de produção no mesmo ponto do território e das cidades, uma vez que o 

processo produtivo está estendido para a escala global (MUÑOZ, 2010). O mundo 

produtivo contemporâneo efetivamente recondicionou os sistemas de produção, 

todos os centros de produção passaram a fazer parte de uma rede global. Contudo, 

muitos dos grandes centros urbanos tradicionais passam a enfrentar a desocupação 

física de seus setores produtivos, fenômeno que se mostrou evidente muito cedo 

nas antigas cidades industriais dos continentes europeu e norte-americano, 

ocasionando, por parte das políticas de planejamento e intervenção urbanística, 

iniciativas pioneiras importantes de reabilitação de suas cidades, principalmente 

das áreas industriais, portuárias, de armazenamento e ferroviárias esvaziadas. 

Entretanto, é um fenômeno que hoje também é peculiar a grandes centros urbanos 

latino-americanos. Destaca-se, como efeito dessa “pós-industrialização”, a 

despolarização produtiva, que depende da montagem de formidáveis redes de 

logística e da aplicação de novas modalidades de gestão privada intensivas, 

flexíveis, eficientes e competitivas (MUÑOZ, 2010), calcadas em novas concepções 

de planejamento, dito “estratégico”, aplicado tanto ao setor privado como na 

reformulação do antigo planejamento governamental, totalizante, integrado e 

setorial. 

O paradigma da cidade moderna, onde se dependia do Estado como patrocinador, 

ator e organizador, se encontra enfraquecido neste novo sistema, e as formas 

urbanas dispersas passam depender de maneira quase exclusiva do setor privado 

para sua formação e expansão, heterogênea e amórfica. O espraiamento, difusão 

ou dispersão da forma urbana contemporânea é um fenômeno global, porém cada 

localidade traz suas peculiaridades, que condicionam as manifestações específicas 

desse fenômeno. Com a reestruturação das cidades europeias, a busca dos 

conglomerados por força de trabalho com custo menor e incentivos fiscais, irradiou-

se pelo globo, solidificando regiões macrometropolitanas em células internacionais, 
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considerando as relações capitalista de consumo e produção agora articuladas em 

escala global, uma vez que as mais diferentes regiões passam a ter conexões diretas 

com as matrizes espalhadas pelo globo. 

Entende-se a busca de mobilidade no território para a afirmação dos novos modelos 

informacionais e flexíveis de produção e acumulação, gerando por sua vez a 

necessidade de novas estruturas espaciais e territoriais, transformando o 

aglomerado urbano da macrometrópole e redefinindo o espaço urbanizado 

suportado por seus fluxos que lhe dão mobilidade. A busca da anulação do espaço e 

do tempo, enquanto limitadores do ciclos de reprodução do capital, nos dizeres de 

Marx (SALES, 1999). 

As infraestruturas de transporte e suas conexões tornaram-se a base desse 

fenômeno e passaram a ter enorme importância na formação do território: 

assentamentos nascem margeando-as, desenvolvem-se socioeconomicamente a 

partir de sua estrutura, uma vez que o fluxo pelo território é fundamental para a 

afirmação deste sistema. Com o surgimento de novas tecnologias incorporadas aos 

setores produtivos e a necessidade de dispersão, porém suportada na maior parte 

por rodovias, a mancha macrometropolitana, no caso paulista, se aglutina dentre a 

infraestrutura de fluxos, porém de forma dispersa e não adensada. 
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CAPÍTULO 1. CASOS REFERENCIAIS 

1.1 Sun Belt  – Houston – EUA 

 

 

 

O “cinturão do sol” (Sun Belt), que compreende uma larga e extensa faixa da 

Califórnia até a Florida, nos Estados Unidos, é um exemplo exacerbado dos 

fenômenos relacionados à urbanização dispersa ou difusa. Muito embora os usos e 

formas de ocupação sejam praticamente os mesmos que destacamos 

anteriormente no texto, esse processo ocorre neste território há mais de sessenta 

anos, iniciando-se após a Segunda Guerra Mundial, numa tentativa do governo 

americano em fomentar o desenvolvimento demográfico e econômico numa zona 

considerada pobre em relação às demais zonas daquele país, tida até então 

somente como uma fonte de produtos primários, uma vez que a produção 

industrial americana se concentrava no triângulo noroeste. A consequência da 

chegada do capital privado foi a diversificação da economia da região, com 

indústrias aeronáuticas e matrizes energéticas (petróleo e gás). Os fluxos 

migratórios para o Cinturão do Sol se intensificaram, resultando em uma explosão 

demográfica: regiões metropolitanas cresceram em média seis vezes, cidades como 

Phoenix, Arizona, tiveram aumento acima de 800% entre 1950 e 1990. O modelo de 

ocupação que os centros urbanos do Cinturão do Sol definiram para materializar 

esse crescimento e grande desenvolvimento, foi descompactar a cidade, 

proliferando subúrbios, espraiando o perímetro urbano. Los Angeles, Califórnia, por 

exemplo, para abrigar o mesmo número de habitantes do Brooklyn, Nova York, 

precisaria de sete vezes mais área, essa drástica expansão territorial urbana, que 

sustentou o “boom” demográfico, instalado no território de forma dispersa e pouco 

densa, trouxe à tona situações e relações entre habitante e território 

comparativamente incompatíveis; por exemplo, no período de 1970 a 1990, a 

cidade de Los Angeles, California, cresceu demograficamente 45%, enquanto sua 

superfície territorial teve um aumento de 300%, descompactando a cidade 
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(VASQUES, 2011, p. 13). Com o espraiamento de seus fixos e fluxos; a cidade 

contemporânea exacerba esse fenômeno que dispersa suas ocupações pelo 

território, baixando a densidade. 

No caso de Houston, maior metrópole do Estado do Texas, considerada um 

exemplo de centro urbano ocupado a partir de políticas de “laissez-faire”, ou seja, 

do liberalismo econômico, do princípio de que o mercado deve funcionar 

livremente, sem interferência do Estado, a cidade sofreu com as intervenções 

imobiliárias, dispersas pelo território. Tornou-se célebre nos Estados Unidos, onde 

se afirmaram as legislações de uso e ocupação do solo ao longo do século XX, como 

uma “cidade sem zoning”. Robert Fisher considera Houston uma cidade sem 

planejamento, em suas palavras uma “anarquia urbana”, na qual a falta de 

diretrizes concretas de ocupação do solo, promovidas pelo Estado, transformaram a 

cidade numa grande plataforma urbana explosiva, desmantelando as tradições da 

urbanidade, uma vez que se expande para fora e para cima, com uma energia que 

surpreende até mesmo seus residentes (FISHER, 1989). 

 

Figura 2. Foto aérea com a mancha urbana de Houston. Fonte: 
Imagem divulgação [United States Geological Survey] acesso em 
12/02/2015 

 

Segundo dados da Universidade do Texas, Houston investiu 20 vezes menos em 

planejamento urbano, do que Kansas City, quase dez vezes menos do que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
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Baltimore; e, em comparação com Dallas, outra cidade importante do mesmo 

Estado do Texas, Houston investiu por volta de cinco vezes menos. O planejamento 

urbano em Houston é definido por investidores, construtores, planejadores do setor 

privado e por organizações como a Câmara de Comércio (FISHER, 1989). Contudo, 

Houston tornou-se um símbolo apropriado do crescimento urbano no final do 

século XX nos Estados Unidos. Se em outras cidades o desenvolvimento econômico 

foi o propulsor urbano e territorial, porém não desmantelou as políticas 

urbanísticas, já em Houston o crescimento foi intimamente ligado ao 

desenvolvimento da indústria do petróleo, que acarretou a liderança de um setor 

cujos negócios são manejados por um grupo oligárquico, que tem guiado o 

crescimento urbano com o apoio tácito da maioria dos cidadãos (FISHER, 1989). 

 

 

Figura 3. Vista da Cidade de Houston, Texas. Fonte: 
http://www.blog.archpaper.com/wordpress/archives/tag/texas acesso em 
08/06/2013 

 

Nessa imagem é evidente a pequena concentração de edificações e o entorno 

espraiado, como o qualificou Lewis Mumford, formado pelos subúrbios que 

inundaram o entorno das metrópoles norte americanas, negando a cidade 

tradicional, bem como a forma urbana planejada (MUMFORD, 1962). Cravejados 

por centros comerciais (shopping malls) e outlets, em sua totalidade enclausurados, 

e localizados distante do centro da cidade, nota-se um meio urbano onde as trocas 
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sociais são contidas dentro de enclaves. Um exemplo clássico deste fenômeno é o 

The Galleria, o maior shopping mall do Texas e o quarto maior do pais, que recebe 

anualmente mais de 26 milhões de visitantes. Ocupa uma área de 

aproximadamente 390.000 m2, maior que o centro da Cidade de Amsterdã na 

Holanda, com 400 lojas e restaurantes finos, dois edifícios de hotéis, e três torres de 

escritório, uma grande pista de patinação no gelo, duas piscinas, salão de jogos 

eletrônicos, três bancos nacionais e internacionais fornecendo serviços completos, 

doze salões de beleza, uma agência de correios e 11.263 vagas para veículos. The 

Galleria tem o desenho arquitetônico supostamente baseado na Galleria Vittorio 

Emanuele em Milão, construída em 1867. Os melhores estabelecimentos e 

restaurantes da cidade se encontram nesse ambiente e não no centro da cidade. 

Lojas-âncora e de luxo como Neiman Marcus, Macy’s, Saks Fifth Avenue, 

Nordstrom, Tiffany & Co., Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Fendi, Gucci, Louis 

Vuitton, Valentino, Chanel, Prada, Miu Miu, Cartier, Juicy Couture, Abercrombie & 

Fitch, J. Crew, Gap, Banana Republic, Sony, Sephora, Apple e Zara estão baseadas 

neste complexo. 

 

 

Figura 4. Átrio Central The Galleria. Fonte: 
http://www.iceatthegalleria.com/page/show/492591-private-ice-
rental. acesso em 22/05/2014 

 

O impacto destes enclaves comerciais é tão forte nos espaços públicos que nos 

horários de 12h00min às 13h00min, horário de pico em grandes metrópoles como 

http://www.iceatthegalleria.com/page/show/492591-private-ice-rental.%20acesso%20em%2022/05/2014
http://www.iceatthegalleria.com/page/show/492591-private-ice-rental.%20acesso%20em%2022/05/2014
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Boston e NY, as avenidas de Houston estão desertas, quase não há indivíduos 

caminhando pelas calçadas ou atravessando ruas, bem como o fluxo de carros é 

considerado baixo, ocorrendo a mesma situação no decorrer do dia, isso acontece 

pelo uso frenético desses enclaves, que somam 2,6 milhões de metros quadrados 

de espaços comerciais, onde são oferecidas todas as funções da cidade 

contemporânea e geram uma urbanidade trancafiada distribuída pelo território 

(VÁZQUEZ, 2000, pp. 130-131). 

 

 

Figura 5. Vista da Cidade de Houston, Texas. Fonte: 
http://urbanidades.arq.br/2011/09/houston-paraiso-dos-automoveis   
acesso em 20/05/2014 

 

O uso de veículos se torna imprescindível, uma vez que o deslocamento para os 

pontos de atração necessita deste tipo de locomoção, alem do incentivo e facilidade 

ocasionado pela infraestrutura viária formada por vastas autoestradas e avenidas, 

ou seja, uma dependência de veículos particulares. 

Essa dependência soma-se ao espraiamento dos volumes urbanos e à legislação 

vigente, que prevê uma vaga para veículo para cada posto de trabalho de um 

escritório, sendo que nos complexos maiores são exigidos 1,4 m2 de 

estacionamento para cada 1 m2 de laje destinada a escritórios. 
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Figura 6. Aerofotogrametria com alastramento disperso dos limites 
periurbanos Fonte: Texas Natural Resources Information System 
[website TNRIS] acesso em 07/01/2015 

 

Nas áreas próximas ao centro se torna mais rentável manter áreas como 

estacionamentos, do que construir um edifício. Houston possui a impressionante 

média de 30 vagas para veículos por habitante. Isso evidencia outro número, a 

cidade dedica 50% do solo para os carros, considerando asfalto para o leito 

carroçável das vias e as áreas destinadas a estacionamentos. Carlos Garcia Vázquez 

denomina esse fenômeno como “anorexia urbana” no qual a baixa densidade se 

torna uma epidemia das cidades norte-americanas, com ênfase nas cidades situadas 

no Cinturão do Sol (VÁZQUEZ, 2000, p. 94). 
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Figura 7. Gráfico sobre transportes na cidade de Houston. Fonte: City-Cata 
[www.city-data.com] acesso em 05/12/2014 

 

 

Figura 8. Vista da Cidade de Houston, Texas. Fonte: 

http://houstonagentmagazine.com/wpcontent acesso em 

26/02/2014 

 

Cidades como Houston, onde as relações urbanas entre a ocupação suburbana 

extremamente dispersa, o centro ultra-verticalizado e a malha onipresente de 

freeways se sobrepõem à arquitetura à natureza, e se torna um cenário 



 
 

38 

 

impressionante, porém socialmente assombroso, podemos identificar o grau 

máximo que pode ser atingido pelas tendências de urbanização dispersa, 

fragmentada e segregada prevalentes nos processos de metropolização do século 

XXI. Como disse Rem Koolhaas sobre Atlanta; que não é uma cidade, é uma 

paisagem (KOOLHAAS, 1995, p. 835). 

 

 

Figura 9: Mapa indicando o valor da terra na região metropolitana de 

Houston. Fonte: Prefeitura de Houston [www.houstontx.gov/] acesso 

em 17/03/2015 
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1.2 Nordelta – Buenos Aires – Argentina 

 

 

 

Outro caso referencial, com maior semelhança com o fenômeno da área estudada 

na Macrometrópole paulista, encontra se próximo a Buenos Aires, Argentina. 

Embora haja milhares de quilômetros entre as duas principais metrópoles sul 

americanas, além de grandes diferenças culturais, as questões econômico-sociais e 

os impulsionadores da globalização parecem caminhar paralelamente entre as duas 

metrópoles, em números e proporções diferentes, entretanto, com o mesmo perfil 

ocasionador dos fenômenos de dispersão e gentrificação que fragmenta o 

aglomerado urbano; a ocupação periférica, através de células residenciais e 

comerciais de alto padrão, pátios logísticos e assentamentos irregulares. O caso 

exemplificado para efeitos desta dissertação é a megaurbanização NORDELTA, 

situada ao norte da cidade de Buenos Aires, no município conurbado de El Tigre: 

 

“porque posee ciertos rasgos que la hacen un proyecto único, 

altamente representativo de las modalidades de intervención 

urbanística que hegemonizan las formas de “hacer ciudad” en 

la Argentina neoliberal, y por considerarla un ejemplo 

esclarecedor de las situaciones de segregación que se 

acentuaron en La aglomeración de Buenos Aires al compás de 

tales emprendimientos” (GIROLA, 2007, p. 366). 
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Figura 10. Vista aérea do empreendimento Nordelta Fonte: 

http.www.elinmobiliario.com/argentinadesarrollosbuenos. acesso 

em 18/11/2013 

 

Figura 11. Masterplan Nordelta Fonte:http:www.commons.wikimedia 

acesso em 26/02/2013 

 

Desde os últimos anos do século XX a Área Metropolitana de Buenos Aires ou AMBA 

sofreu intensas transformações territoriais, assim como São Paulo, impulsionadas 

por políticas neoliberais, ganhando força mais precisamente no governo de Carlos 

Menem, na década de 1990, que trouxe nas palavras de Girola: 

 

“un paradigma basado en la desindustrialización, el 

debilitamiento del Estado nacional, la privatización de lós 
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servicios públicos y la apertura financiera y comercial. Esta 

combinación de desregulación económica y reestructuración 

del Estado se tradujo en la acentuación de las desigualdades 

existentes y en la aparición de niveles inéditos de exclusión 

(GIROLA, 2007, p. 367). 

 

Entretanto houve políticas de requalificação em áreas centrais e deterioradas 

próximas ao centro, bem como intervenções periféricas, com variadas formas de 

construir, viver e gerir a cidade, com atuação do mercado imobiliário, Estado e 

sociedade civil, que desencadearam intervenções diferenciadas tais como Puerto 

Madero; contudo, também houve a proliferação dos centros comerciais e pátios 

logísticos, hipermercados, hotéis internacionais, edifícios corporativos e 

condomínios residenciais horizontais exclusivos e enclausurados (apelidados de 

countries) em áreas periféricas da AMBA. 

Aprovechando la falta de regulaciones urbanísticas en 

municipios periféricos del AMBA, se multiplicaron desarollos 

apoyados en las nuevas autopistas. Conjuntos residenciales y de 

servicios se localizaron em los accesos norte, este y oeste de CF 

con la escala emergente de la concentración económica: 1.500 

ha, más de 100.000 habitantes y servicios sofisticados como 

universidades, escuelas primarias y secundarias, centros de 

compras, supermercados y puertos deportivos (Nordelta 

Argentina. Un camino para vivir mejor, Tigre, 2000). Ciudades 

suburbanas como Pilar duplicaron su población en 6 años 

(133.000 a 250.000 habitantes) anexándose al AMBA como 

centros sofisticados para sectores de alto nível (La Nación, 1998). 

Gigantescos rellenos deterioraron áreas externas a los desarollos 

y provocaron desordenes territoriales cuyas consecuencias 

deberá paliar un Estado empobrecido (CARMONA; ARESE, 2005, 

p. 58). 
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No centro, a nova ordem global se materializou no cuidadoso cenário de Puerto 

Madero. Marcado pela exclusão social e pela insegurança gerada e consolidada por 

restrições de usos, caracterizados pela sua especialização funcional e seletividade 

social. O "centro de compras" mudou-se para a rua para abrigar atividades 

comerciais, escritórios estão alojados em implantes centrais ou periféricos com alta 

tecnologia, e os edifícios residenciais são murados e equipados como segurança 

privada, restringindo o seu acesso. 

Esta combinação de ações na escala urbana e metropolitana tem afetado a 

estrutura geral, e o espaço urbano tornou-se uma justaposição de diferentes 

setores sociais em equipamentos e serviços. Segundo Marisa Carmona e Alvaro 

Arese, cada mega-desenvolvimento lutava para livrar-se de regras e regulamentos 

para aumentar o lucro líquido do investimento, resultando em focos de potenciais 

rupturas mas escalas urbana e territorial. Hoje, à luz da experiência, torna-se 

necessário o retorno a uma abordagem estrutural para o planejamento e o uso de 

projeto estratégico como uma ferramenta complementar para o mesmo 

(CARMONA; ARESE, 2005). 

A crise teve expressão desigual nesses espaços. Na periferia, os excluídos ocuparam 

as rodovias exigindo seu direito à vida e ao trabalho, impedindo a nova mobilidade 

urbana. Empreendimentos residenciais de luxo sentiram-se ameaçados por 

subúrbios famintos, e os novos centros de distribuição e de consumo passaram a 

doar comida para evitar saques. Grupos periféricos percorreram as ruas do centro 

da cidade, evidenciando a desigualdade social. Com os bancos murados contra 

clientes irritados, escolas e bibliotecas tornaram-se áreas de convívio para os novos 

moradores de rua (CARMONA; ARESE, 2005, p. 83).  

O complexo urbano Nordelta, surgiu a partir de um plano diretor aprovado por 

decreto da província de Buenos Aires N. 1736/92 e portaria Municipal, do Municipio 

de Tigre 1297/92. A portaria Municipal 2524 promulgada mediante Decreto 806, 

entre outros temas designa Nordelta como localidade, na data de 17 de 

junho de 2003. (PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRE, 2009).  

https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
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Nordelta é formada por áreas residenciais e conta com seis colegios, um centro 

comercial, unidades corporativas, centro médico, estações de serviço publico e 

restaurantes. A associação dos vizinhos de Nordelta administra os serviços da 

cidade e dos bairros que compõe: Bahía Grande, El Golf, La Isla, Los Castores, 

Portezuelo, Las Caletas, Las Glorietas, La Alameda, Barrancas del Lago, Los Sauces, 

Cabos del Lago, Los Alisos, El Yacht Nordelta, Los Lagos, Lago Escondido, El Palmar, 

El Portal, Islas del Canal, Puerto Escondido, Los Tilos, Sendero, Tipas, Islas del Golf. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRE, 2009).  

 

 

Figura 12. Panorama do empreendimento Nordelta Fonte: 

http.www.elinmobiliario.comargentinadesarrollosbuenos acesso 

em 13/06/2013 

 

Os empreendimentos são destinados às classes médias e média-alta e, assim como 

ocorre no universo da RMSP, os acessos a essas urbanizações são restritos e 

controlados. Também é semelhante à RMSP o processo de transformação rural-

urbano, ou seja, as glebas rurais são transformadas em urbanizações privadas. 

Essas urbanizações compreendem varias tipologias e vários tamanhos, abrangendo 

uma gama considerável das classes média e média-alta no consumo desses 

condomínios lançados pelo mercado imobiliário (GIROLA, 2007). 
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Figura 13. Tipologia usual de morfologia. Fonte: 

http://www.kgroupholdings.com/yoo_nordelta.php acesso em 

20/09/2013 

A reforma da Constituição Nacional (1994) e a nova Constituição Local (1996) 

conferiu a autonomia à cidade de Buenos Aires, antes Distrito Federal. Assim como 

ocorre no mesmo período no Brasil com a promulgação do Estatuto da Cidade, as 

responsabilidades e obrigações impostas por lei fizeram com que as cidades 

elaborassem planos para revitalização urbana e para integrar os programas e ações 

de desenvolvimento econômico, social e cultural. Um programa de Modernização 

Administrativa e Descentralização procurou reforçar a participação e a eficácia da 

gestão urbana, melhorar os canais de informação, conceder mais atenção para as 

iniciativas locais e fomentar a criação de novos mecanismos de gestão, tais como o 

Orçamento Participativo. COPE, o Conselho de Planejamento Estratégico, foi criado 

seguindo a Constituição para afirmar a política estatal e os planos do Estado. 

Orientações foram determinadas para converter Buenos Aires em uma cidade 

competitiva mundialmente visando tornar-se centro econômico no âmbito do 

MERCOSUL. 

Elementos dinâmicos que melhoram a competitividade internacional foram 

identificados para que resolvam problemas territoriais de desigualdade e exclusão, 

com o intuito de construir um quadro político legítimo e participativo (CARMONA; 

ARRESE, 2005, p. 59). 

 

http://www.kgroupholdings.com/yoo_nordelta.php
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CAPÍTULO 2. MACROMETRÓPOLE PAULISTA: OS QUADROS DA REESTRUTURAÇÃO 

ESPACIAL 

 

 

 

A formatação do fenômeno de difusão/dispersão pesquisado nesta dissertação 

ocorre dentro do Complexo Metropolitano Expandido ou Macrometrópole de São 

Paulo, formado pela conjunção das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas 

paulistas, conurbadas à metrópole de São Paulo. Centrada no município de São 

Paulo, que com seus quase 12 milhões de habitantes (em 1.500 km2 de território) já 

constitui a sétima maior municipalidade do planeta, após Shanghai, Lagos, Karachi, 

Istambul, Mumbai e Moscou, sendo que a sua região metropolitana tradicional, ou 

RMSP, reunindo aproximadamente 40 municípios e quase 21 milhões de habitantes, 

em praticamente 8 mil km2 de área, conforma a sétima área metropolitana mais 

populosa do mundo, após as áreas metropolitanas de Tóquio, Seul, Shanghai, Delhi, 

Cidade do México e Pequim. Já o Complexo Metropolitano ou Macrometrópole 

Paulista, por sua vez, além da RMSP, abrange as demais Regiões Metropolitanas do 

Estado de São Paulo - Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba / Litoral Norte e 

Sorocaba - e outras cidades situadas no mesmo raio, porém menos dependentes 

dos polos metropolitanos citados, formando as Aglomerações Urbanas de 

Piracicaba e Jundiaí, somando 72 municípios (e já se poderia acrescentar a esse 

conjunto a Unidade Regional de Bragança Paulista). A população total dessas áreas 

somada à da RMSP ultrapassa 31,8 milhões de habitantes, aproximadamente 75% 

da população do Estado de São Paulo e 12% da população brasileira; numa área de 

quase 50 mil km2: essa Macrometrópole é uma das maiores do mundo, após a 

região nordeste dos EUA, de Boston a Washington, a Macrorregião de Tóquio-

Yokohama e o Vale do Reno / Randstadt na Europa. Já superou a reunião das nove 

regiões metropolitanas do centro do México e a Macrorregião de Los Angeles. 

(Outras megalópoles ou macrometrópoles por vezes citadas, como os Deltas dos 

Rios Amarelo, Azul e das Pérolas na China e a região dos Grandes Lagos entre os 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_das_cidades_mais_populosas_do_mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habitante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_regi%C3%B5es_metropolitanas_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_regi%C3%B5es_metropolitanas_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Campinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_da_Baixada_Santista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Vale_do_Para%C3%ADba_e_Litoral_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piracicaba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jundia%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habitante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macrometr%C3%B3pole
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EUA e o Canadá, não apresentam a mesma continuidade em termos de 

urbanização). 

 

Figura 14. Definição geográfica da Macrometrópole no Estado de São Paulo Fonte: Emplasa 2012 

www.emplasa.sp.gov.br/emplasa acesso em 30/03/2014 

 

Inserida em condição estratégica, no âmago da Macrometrópole Paulista, a 

Aglomeração Urbana de Jundiaí, formada por sete municípios (Jundiaí, Cabreúva, 

Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Várzea Paulista e Vinhedo) conecta as 

regiões metropolitanas de Campinas e de São Paulo. Situada no miolo da região 

macrometropolitana, responsável por boa parte da produção industrial e da 

economia do país, em 2007, a Aglomeração Urbana de Jundiaí representou 2,7% do 

PIB estadual. Com os municípios de Jundiaí e Louveira tendo perfil industrial com 

relevância estadual e os demais classificando-se com perfil industrial - exceto por 

Jarinu, com perfil de serviços. O município-sede destaca-se por sua indústria 

diversificada, destacando-se os setores de alimentos e bebidas, cerâmica, metal-

mecânica, autopeças, borracha, plásticos e embalagens. No setor de serviços, 

destacam-se os centros logísticos e o comércio atacadista de alcance nacional. 

(FANELLI, SANTOS JUNIOR, 2013) 

Em agosto de 2011, o Governo do Estado de São Paulo sancionou o Projeto de Lei 

Complementar nº 13, que criou a Aglomeração Urbana de Jundiaí. A entidade é um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Campinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
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importante instrumento de articulação das políticas públicas nas áreas de 

planejamento e uso do solo, transporte e sistema viários, habitação, saneamento 

básico, meio ambiente, desenvolvimento econômico e atendimento social. 

(FANELLI, SANTOS JUNIOR, 2013) 

 

Figura 15. Definição da Aglomeração Urbana de Jundiaí. Fonte: http:www.bp.blogspot.com 

/municipios_auj.jpg acesso em 02/04/2013 

 

Com seu PIB superior a 25 bilhões de reais em 2008, a Aglomeração Urbana de 

Jundiaí é um importante pólo industrial e econômico do Estado de São Paulo, 

contando com empresas como a FEMSA, Ambev, SaraLee, Siemens, Linden, Krupp, 

DHL, Procter&Gamble, SifcoPlasaCereser, WhiteMartins, Univen, ContinentalTeves, 

AkzoNobel, HellermannTyn, Henkel, TakataPetri, Itautec, Foxconn, Compal, IBG, 

CBC, Deca, Mahle, Klabin, Elekeiroz, entre outras. É também importante centro 

logístico, com os centros de distribuição da DHL, Casas Bahia, Magazine Luiza, 

Renault-Nissan, Sadia e Avon. 

Embora haja a disseminação da descentralização produtiva pelo Brasil, ainda a 

região citada acima se mantém como um importante polo produtivo, considerando-

http://pt.wikipedia.org/wiki/FEMSA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambev
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sara_lee
http://pt.wikipedia.org/wiki/Siemens
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linden
http://pt.wikipedia.org/wiki/Krupp
http://pt.wikipedia.org/wiki/DHL
http://pt.wikipedia.org/wiki/Procter_%26_Gamble
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sifco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sifco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cereser
http://pt.wikipedia.org/wiki/White_Martins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Univen
http://www.conti-online.com/www/automotive_br_pt/themes/passenger_cars/replac_parts/pi_ate_pt.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Akzo_Nobel
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hellermann_Tyton&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Henkel
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Takata_Petri&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itautec
http://pt.wikipedia.org/wiki/Foxconn
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compal
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBG_-_Ind%C3%BAstria_Brasileira_de_Gases
http://pt.wikipedia.org/wiki/CBC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mahle
http://pt.wikipedia.org/wiki/Klabin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elekeiroz
http://pt.wikipedia.org/wiki/DHL
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casas_Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magazine_Luiza
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Renault-Nissan&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sadia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avon
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se a metrópole de São Paulo, e a Macrometrópole Paulista o território 

economicamente central do país e seu principal motor de desenvolvimento, com 

alta complexidade em termos econômicos e sociais. São Paulo se configura como 

articulador global, continental e nacional, se formatando como uma centralidade 

mundial, mediando um circuito global de relações comerciais, dentre outras 

centralidades internacionais, fortemente solidificada pelos aportes financeiros, 

embora reúna mazelas e dicotomias sociais em uma aglomeração desenfreada e 

desconectada (CARLOS; OLIVEIRA, 2006).  

Centro e periferia se distanciam não somente pela distância física, mas também 

pelas condições de assistência social; cobertura educacional, hospitalar e de 

saneamento básico. Essa dicotomia social revelada no aglomerado urbano de São 

Paulo, se traduz em manifestações físicas e espaciais, originando assentamentos 

irregulares e condomínios privados, perante a busca de segurança de um grupo e de 

moradia de outro grupo, intensificando o processo de dispersão na área do 

aglomerado (BOTELHO, 2006). 

Essa fragmentação e segregação sócio-espaciais definem diferentes espacialidades 

e morfologias urbanas conforme as condições econômicas, as necessidades 

prementes e os aspectos culturais; embora haja a vivência social, não há a troca 

social entre classes que torna uma sociedade equilibrada e homogênea. A questão 

dos condomínios residenciais privados, que se implementam principalmente em 

áreas periféricas em relação aos centros das cidades, sobre antigas glebas rurais, 

transformadas em áreas urbanas privadas e loteadas, causam a “gentrificação” 

social, uma vez que os acessos são restritos, formam espaços públicos que na 

verdade são privados. Na afirmação de Harvey, a “mercadificação” do espaço, uma 

vez que somente determinados grupos sociais frequentam o ambiente (HARVEY, 

1989). 

Um exemplo pioneiro que reúne todos os elementos expostos até agora no texto, 

constitui o complexo de Alphaville; ocupação urbana formada por variados usos 

(residencial, corporativo, industrial) empreendida pela iniciativa privada e em 

glebas rurais, desenvolvido margeando a Rodovia Castelo Branco a partir de 1973. 
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No início tinha como objetivo ser um loteamento industrial; com a demanda por 

residências para funcionários graduados, incorporou também as células residenciais 

(loteamentos e condomínios, principalmente horizontais, mas também incluindo 

alguns edifícios). Hoje a população residente no complexo de Alphaville soma mais 

de 60 mil pessoas, não computando a população flutuante, que chega a 135 mil 

pessoas, resultante do fluxo de pessoas que trabalham nas áreas residenciais, 

industriais e comerciais e de serviços do assentamento, porém não residem nas 

células residenciais de Alphaville (WILLER, 2006). Alphaville se formatou como uma 

centralidade no decorrer dos anos, com setores de serviço e produção, abrangendo 

dois municípios, antes muito pobres, da Região Metropolitana de São Paulo: Barueri 

e Santana de Parnaíba. 

Considerado como uma ocupação de alto padrão, Alphaville figura como um dos 

exemplos mais significativos de dispersão urbana na RMSP, já que ocorre na 

periferia da metrópole, de forma descompactada e também como exemplo de 

cidade gentrificadora, determinando o uso conforme a classe social representativa. 

Embora oficialmente, segundo Marcelo Willer, o objetivo da Alphaville Urbanismo 

não tenha sido o de segregar o entorno e sim trazer condições econômicas para o 

desenvolvimento da região afetada, com 

formação da mão de obra do entorno e aproveitamento 

das áreas relevantes ambientais (WILLER, 2006, p. 359). 

 

Figura 16. Alphaville – SP Fonte: http://www.omb100.com/alphaville-

barueri/historia  acesso em 07/09/2013 

http://www.omb100.com/alphaville-barueri/historia
http://www.omb100.com/alphaville-barueri/historia
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A questão imobiliária presente na RMSP e na Macrometrópole Paulista como um 

todo traduz a conjunção de interesses entre loteadores, incorporadores, 

empresários e políticos interessados na valorização rápida e drástica de regiões até 

então rurais. O setor imobiliário privado comandou a proliferação da grande 

maioria das ocupações nos perímetros distantes dessas regiões, bem como de áreas 

de intersecção como a região de Jundiaí. Nas palavras do então vice-presidente do 

Secovi, Claudio Bernardes, quando ocorre a mudança do perfil de uma sociedade, 

há a redefinição do produto imobiliário (BERNARDES, 2006, p. 267). Mais que isso: 

os mecanismos mercadológicos que pautam a atuação do setor vão definindo os 

padrões de ocupação predominantes no mercado formal, definindo os produtos 

mais “desejáveis” e despertando, por meio de sofisticadas técnicas de marketing, as 

supostas demandas por condomínios fechados e isolados fora da cidade. 

Enfatizando que não somente o mercado imobiliário formal é responsável pela 

dispersão urbana, também é relevante mencionar as ocupações informais que 

ocorrem nas regiões metropolitanas, fenômeno mais acentuado na RMSP 

(BOTELHO, 2006); sendo que os ocupantes ou invasores geralmente adotam os 

mesmos critérios para eleger a área de ocupação, que tende a ser dotada de 

infraestrutura de conexão. Evidentemente, são glebas com menor valor de mercado 

ou com problemas judiciais, porem é característica deste tipo de ocupação se 

proliferar sem planejamento prévio, ou qualquer estudo de impacto, tornando 

oneroso para o Estado a inserção de equipamentos de assistência e saneamento 

básico necessário para o desenvolvimento humano.  

Anteriormente à década de 1980, os fluxos migratórios internos foram intensos e 

expressivos em todo o país, alimentando principalmente o crescimento 

demográfico da RMSP e também, numa escala menor, dos demais municípios hoje 

componentes da Macrometrópole Paulista. Isso, combinado ao crescimento 

econômico do pais, conformou, como visto acima, umas das regiões mais habitadas 

do planeta. Contudo, hoje os fluxos migratórios intraestaduais encontram-se 

estagnados, e o crescimento da economia nunca retornou aos patamares atingidos 

durante o “milagre” econômico brasileiro. Essa equação, embora trouxesse 

prosperidade econômica e força de trabalho pouco qualificada para as regiões que 
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a necessitavam, como a RMSP, também foi responsável pelo aumento da pobreza e 

da concentração de renda, fenômeno que desencadeou nos grandes centros 

urbanos complexos quadros sociais, em que as desigualdades se acirram e as 

relações sociais se deterioram. 

Entretanto, o que ocorreu na RMSP nas ultimas duas décadas, foi o dissolvimento 

da população ao longo de um território ampliado, conformando a urbanização 

dispersa, descentralizando a região e espraiando-se ao longo da macrometrópole 

em formação. Nos quadros do neoliberalismo econômico, impondo-se nas décadas 

de 1980 e 1990, contradizendo a política econômica keynesiana, que enfatizava a 

presença do Estado em todos os processos econômicos e sociais, podemos 

considerar que os espaços não ou pouco regulados do atual território 

macrometropolitano (ao mesmo tempo bem articulados em termos rodoviários) 

ofereceram oportunidades por vezes mais atraentes para empresas e 

empreendimentos que as áreas urbanas mais consolidadas. 

 

Figura 17. Despolarização do Estado de São Paulo Fonte: REIS, Nestor Goulart. 

Dispersão Urbana, Diálogos sobre pesquisa Brasil. São Paulo. FAU USP, 2006 p. 108. 

 

A instabilidade econômica e os baixos índices de crescimento das décadas de 1980 

e 1990, não frearam o ritmo de urbanização (PATARRA, 2006), na contramão do que 

se entende como fatores de expansão urbana, mesmo com a economia em 
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recessão a ocupação de território se intensificou, pautada pelo inchaço da 

metrópole e pelo alto custo de vida nos centros urbanos maiores, tornou-se menos 

custoso habitar em regiões afastadas. De maneira análoga, o setor produtivo, como 

já se mencionou, não necessitando mais estar no mesmo ponto do território, 

também se espalhou pelo interior do estado, em busca de áreas com custo menor, 

incentivos fiscais e mão-de-obra barata e pouco exigente, com baixa sindicalização, 

entre outros atrativos. Além disso Pacheco identifica outros propulsores para a 

descompactação da metrópole, que define como o afastamento das produções 

agrícolas e a intensa integração produtiva do mercado nacional, “deseconomias de 

aglomerações” e limitações ambientais nas metrópoles industrializadas (PACHECO, 

1998). Segundo Rainer Randolph, cada região tem históricos e realidades sociais 

peculiares, sendo assim, é factível a visão específica de cada região e não a visão da 

totalidade, ainda que o fenômeno seja desencadeado muitas vezes pelos mesmo 

motivos, e os resultados desse espraiamento no território sejam similares 

(RANDOLPH, 2011): 

“expressões singulares da nova qualidade de cidades e regiões 

– que deixam de ser industriais -, mas esse universal é 

composto por esse conjunto de singularidades que, ao mesmo 

tempo, se tornam expressões particulares de uma totalidade 

em construção. A reflexão sobre as fronteiras metropolitanas e 

seus deslocamentos (...) precisa ser realizada dentro desse 

horizonte. Pode-se dizer que se procura discutir certas formas 

de investigação que prometem permitir uma aproximação ao 

universal a partir do estudo de realidades “específicas” 

(município, região, determinados fenômenos que apontam 

para transformações), a fim de reconhecer nelas certas 

particularidades (RANDOLPH, 2011, p. 3). 
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Figura 18. Distribuição regional dos investimentos anunciados, por setor de 

atividade, no Estado de São Paulo em 2012. Fonte: Fundação Seade. Pesquisa 

de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo – Piesp. 2013 P.14 

 

Contudo, nesse processo tanto a metrópole quanto os municípios contíguos, 

perdem o caráter limítrofes dentre eles, a macha macrometropolitana avança e 

preenche os vazios, com formas de ocupação diversas daquelas que caracterizavam 

os perímetros urbanos conhecidos. Aumentando consideravelmente sua extensão e 

diminuindo a densidade antes polarizada e agora distribuída pelo território. Mesmo 

que a contrapartida econômica traga desenvolvimento para essas regiões ou parte 

delas, o custo da infraestrutura dissolvida no território torna-se oneroso para o 

Estado, o meio ambiente é afetado de várias maneiras – com o desmatamento, o 

comprometimento de mananciais, a geração de resíduos e a falta de saneamento - 

e o custo dos deslocamentos estendidos e multiplicados onera todas as faixas da 

população. 
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CAPÍTULO 3. ITUPEVA, MUNICÍPIO EM TRANSFORMAÇÃO 

 

3.1 Caracterização e Transformação Rural-Urbana 

 

 

 

O município de Itupeva, SP, no período de 1990 a 2010, foi escolhido como objeto 

de estudo desta dissertação, por exemplificar de maneira consistente o processo de 

urbanização dispersa ou difusa discutido na Parte I acima; e por conformar, no 

âmbito da Aglomeração Urbana de Jundiaí e da Macrometrópole Paulista como um 

todo, um território estrategicamente situado, pouco regulado, com grande 

disponibilidade de glebas, acessado por rodovias e relativamente próximo tanto da 

capital e sua região metropolitana, como de Campinas e de sua RM; o qual, 

consequentemente, tornou-se alvo dos investimentos e empreendimentos que 

caracterizam esse tipo de ocupação, sejam loteamentos fechados de médio e alto 

padrão, loteamentos populares, loteamentos industriais, outlets, parques temáticos 

e polos de logística – transformando rapidamente o perfil do município, antes rural 

e agrícola, e constituindo um caso exemplar do fenômeno que nos propusemos a 

estudar. 

Já se disseminaram por todo o seu território ocupações com usos e atividades 

diversas, mas principalmente loteamentos murados de médio e alto padrão que 

funcionam como condomínios horizontais fechados, desconectados entre si e do 

núcleo urbano, fazendo com que o município apresente uma importante população 

flutuante em determinados períodos, por sazonalidade da frequência do uso 

turístico, considerando que o município recebe seis milhões de turistas por ano, 

seja nos parques temáticos, seja nos loteamentos fechados, que abrigam tanto 

população residente como usuários de final de semana. 
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Antes parte do município de Jundiaí, o então arrabalde agrícola de Itupeva, com um 

pequeno núcleo urbano, tornou-se distrito entre 1953 e 1957, por meio do 

empenho do então vereador José Polli, representante do bairro na Câmara 

Municipal de Jundiaí. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, 2011) 

Em seguida as lideranças locais iniciaram o movimento para obtenção da 

emancipação político-administrativa, que contava com o apoio da maioria absoluta 

da população. Foi formada então a Comissão de Emancipação, responsável por 

obter a documentação necessária para justificar o Projeto de Lei na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, na qual o Deputado Estadual Salvador Julianelli 

foi o autor do projeto. Em 1963, sob a coordenação de Luiz Poli, foi realizado o 

plebiscito, ocorrendo a vitória pela emancipação, com mais de 90% de votos a 

favor. Assim se processou o desligamento do Distrito de Itupeva do município de 

Jundiaí. Finalmente, em 31/12/1963, pela Lei Estadual 8.050, Itupeva ganhou a 

condição de município, cuja instalação oficial ocorreu em 21/03/1965. A Lei 

Estadual 8.092 de 1964 estabeleceu as divisas do município de Itupeva com os seus 

vizinhos. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, 2011) 

Desde então, ocorreram grandes transformações físicas no município, bem como 

sociais e econômicas, sendo que hoje o município responde por um PIB de R$ 

2.178.86,00 e uma renda per capita de R$ 47.284,34, números acima da média do 

Estado de São Paulo. (FUNDAÇÃO SEADE, 2012). Na tabela abaixo, torna-se claro o 

crescimento econômico vertiginoso do município nas últimas décadas, 

evidenciando a industrialização da economia, o crescimento do setor de serviços, e 

a estagnação do setor agropecuário, que por sua vez não encontra mais espaço 

para produzir, bem como se torna onerosa a produção em alguns casos, uma vez 

que o atrativo de retorno financeiro maior é a transformação das glebas em 

loteamentos urbanos, sejam eles residenciais ou industriais, ou de serviços. 
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Municípios do Estado de São Paulo

1999 a 2005 -2011

Administração 

pública
Total (1) 

ESTADO DE SÃO PAULO 5.103,45 98.448,10 26.130,70 221.178,46 324.730,01 58.519,56 383.249,57 10.544,22

1999 Itupeva 9,94 120,28 16,83 115,79 246,01 45,41 291,42 11.592,39

2000 Itupeva 8,68 180,14 20,71 127,87 316,69 61,09 377,78 14.488,26

2001 Itupeva 13,53 187,03 25,37 143,96 344,52 79,72 424,24 15.239,75

2002 Itupeva 16,31 265,41 31,39 173,67 455,40 92,77 548,17 18.519,82

2003 Itupeva 17,31 289,62 37,27 198,14 505,07 103,82 608,89 19.397,47

2004 Itapeva 124,10 136,84 100,39 422,52 683,46 69,00 752,46 8.803,39

2005 Itupeva 15,71 370,48 49,97 269,40 655,60 98,87 754,47 21.516,94

2011 Itupeva 17,71 949,38 127,60 832,77 1.799,85 379,01 2.178,86 47.284,34

Serviços (em milhões de reais) Total 

(em milhões de 

reais)

Fundação Seade - PIB Municipal 

Valor Adicionado total, por setores de atividade econômica, Produto Interno Bruto total e per capita a preços correntes

Municípios

Valor Adicionado

Impostos 

(em milhões de 

reais)

ano

PIB (2) 

(em milhões de 

reais)

PIB per Capita 

(3)

(em reais)

Agropecuária 

(em milhões de 

reais)

Indústria 

(em milhões de 

reais)

 

Figura 19. PIB e Atividades econômicas do Município de Itupeva de 1999 a 2005 e 2011. Fonte: 

Tabela elaborada pelo autor a partir de dados da SEADE. 

 

A transformação da economia, passando do setor primário, predominante até 

meados da década de 1980, para os setores secundário e terciário, coincidiu 

também com a massiva ocupação dos condomínios residenciais na região. Essa 

nova estrutura produtiva, residencial e de lazer trouxe novos vetores na 

redistribuição espacial das atividades econômicas, com importantes consequências 

no que se refere à redistribuição e segregação espacial dos grupos sociais. Essa 

transformação inicia-se a partir da década de 1980, adquirindo mais força na 

década de 1990; e, nos anos 2000, apresentou um crescimento em números de 

lotes muito superior ao registrado nas duas décadas anteriores. (FUNDAÇÃO SEADE, 

2013) 

Esse tipo de ocupação traz uma população flutuante, a qual geralmente permanece 

no município em determinados períodos para veraneio e lazer. Dados levantados 

pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mostram que o município tinha em 2008 o 

número de 40.972 eleitores, e no mesmo período o número de habitantes era de 

42.458, ou seja, muitas unidades residenciais são de usos sazonais, onde o indivíduo 

somente permanece por determinados períodos, porém esses usuários transferem 

algumas atividades para o município, visando a comodidade. Esse perfil de uso 

ilustra um fenômeno identificado por Allen Scott como far-flung, expressão em 

inglês que nesse contexto significa extenso, vasto, ou seja, o aumento considerável 

das distâncias que precisam ser percorridas no território em busca de habitar, 

entreter e trabalhar (SCOTT, 2001). O aumento das áreas ocupadas por loteamentos 

fechados que funcionam como condomínios, apenas parcialmente construídos, e 
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com apenas uma parte das casas com ocupação residencial permanente, cobrindo 

vastas glebas que antes em sua maioria eram áreas rurais, resulta numa ocupação 

de baixa densidade, fragmentada e segregada, com pouca conectividade urbana e 

consequente desordenamento do território, exacerbando o fenômeno da cidade 

difusa (BARBOSA, 2007). Os grupos sociais pulverizam o território na busca do 

próprio estilo de vida, de uma nova forma de habitar (SECCHI, 2009). A urbanização 

difusa transforma a paisagem; essa nova forma de habitar, que deriva de aspirações 

individuais e familiares por conforto e segurança, com valores da terra muito 

inferiores aos valores cobrados nos grandes aglomerados urbanos, está atrelado a 

um conjunto de acontecimentos, como o maior poder aquisitivo das famílias, 

ocasionado pelo bom momento econômico ocorrido no Brasil na primeira década 

deste século, melhorias dos transportes e das comunicações, a descentralização dos 

polos culturais e a viabilidade financeira para aquisição de bens imóveis, 

incentivada pelo governo brasileiro nesse período, ou seja, o crédito facilitado.  

 

Figura 20. Taxas de crescimento anual da população no Estado de São Paulo, na 

Região de Governo de Jundiaí e no Município de Itupeva entre 2010 e 2013. 

Fonte: IBGE / Seade, 2013 

 

O gráfico acima evidencia o rápido crescimento populacional da região, e 

particularmente do município de Itupeva, em relação à média do Estado de São 

Paulo. Embora haja a população flutuante que foi mencionada acima, deve-se 

considerar que o número de habitantes que se consideram residentes no município 

também apresentou um crescimento vertiginoso, com taxa anual muito acima da 

média do Estado de São Paulo e mesmo da região da Aglomeração Urbana de 

Jundiaí, ou da Região de Governo de Jundiaí (RG). Segundo o IBGE no município 

vivia em 2010 uma população de 44.889 habitantes, e a projeção estimada para 
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2013, segundo o IBGE, é de 51.082 habitantes, sendo que em 2010 38.955 

habitantes residiam em áreas urbanas e 5.904 em áreas rurais, ou seja, quase 90% 

dos habitantes vivem em áreas urbanas. Embora abaixo da média do Estado de São 

Paulo, é um número considerável levando em consideração que há menos de 30 

anos o perfil do município era considerado rural. (FUNDAÇÃO SEADE, 2012). 

 

Figura 21. Grau de Urbanização no Estado de São Paulo, na Região de Governo de 

Jundiaí e no Município de Itupeva em 2010. Fonte: IBGE / Seade, 2011 

A região é considerada consolidada em termos de seus níveis elevados de 

escolaridade e renda, por conta do próprio processo de urbanização dispersa e de 

macrometropolização, no caso da região de Jundiaí e do município de Itupeva, ter 

atraído moradores de média e alta renda.  

 

Figura 22. Abastecimento de Água no Estado de São Paulo, na Região de 

Governo de Jundiaí e no Município de Itupeva em 2010. Fonte: IBGE / Seade 

2011. 
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Figura 23. Densidade Demográfica no Estado de São Paulo, na Região de 

Governo de Jundiaí e no Município de Itupeva em 2013. Fonte: IBGE / Seade 

2013. 

 

No caso de Itupeva os acessos e fluxos rodoviários se apresentam de forma 

fortemente estruturada, já que possui desde rodovias com perfil de “eixo 

interestadual” e estradas intermunicipais atravessando o município: a Rodovia dos 

Bandeirantes, funcionando em binômio com a Rodovia Anhanguera, é considerada 

uma das mais importantes rodovias do Brasil, além disso, faz a ligação entre 

importantes municípios paulistas como São Paulo, Caieiras, Jundiaí, Itupeva, 

Campinas, Hortolândia, Sumaré, Santa Bárbara d'Oeste e Limeira, também 

concentra uma gama variada de indústrias e pátios logísticos com forte presença na 

economia nacional. 

A Estrada Municipal Joaquim Bueno Neto (oficialmente IVA-118) é uma rodovia 

municipal do município de Itupeva. Ela faz a ligação do centro da cidade até o 

complexo turístico, Vida Completa Serra Azul e a Rodovia dos Bandeirantes. É 

completamente pavimentada em todo seu percurso. A Rodovia Vice-Prefeito 

Hermenegildo Tonoli (SP-66/300) é uma rodovia que interliga as cidades de Jundiaí 

e Itupeva. Também é conhecida popularmente como "Estrada de Itupeva". É 

administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo 

(DER-SP), o qual duplicou os 9 km da pista no ano de 2003, obra que facilitou muito 

os fluxos de saída e entrada no município. 

Assim, além de acessos melhorados aos principais centros urbanos regionais e 

paulistas, Itupeva conta com fácil acesso aos aeroportos de Congonhas, Viracopos e 

Guarulhos, além do Porto de Santos. Uma rede de distribuição de gás natural 

abrange grande parte de Jundiaí, município-sede do aglomerado urbano, 
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proveniente do gasoduto Bolívia-Brasil, que corta a aglomeração urbana. O 

transporte ferroviário de cargas é atendido pela antiga Santos-Jundiaí ou São Paulo 

Railway, atualmente sob concessão da MRS, que articula o interior do país com a 

cidade de São Paulo e o Porto de Santos. 

Em Itupeva, bem como em outros locais que sofreram esse fenômeno, a 

transformação rural-urbana foi amparada por leis federais, estaduais e municipais. 

A partir da década de 1980 a ocupação por loteamentos e condomínios privados no 

município cresceu consideravelmente, transformação que sucedeu à promulgação 

da Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, lei do parcelamento do solo urbano (Lei 

Lehmann). Trata-se de uma lei federal, estabelecendo normas gerais para novos 

loteamentos – considerados como tais sempre que houver a abertura de novos 

logradouros, em oposição ao mero desmembramento de glebas - como as 

proporções mínimas que devem ser destinadas ao sistema viário, áreas verdes e 

institucionais, este e estas doadas às municipalidades, dimensões mínimas de lotes, 

infraestrutura que deve ser fornecida, etc.; e passa a aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios a responsabilidade de estabelecer normas complementares relativas ao 

parcelamento do solo municipal, para adequar o previsto nesta Lei às 

peculiaridades regionais e locais. Revogou parcialmente os Decretos-Lei 58/1937 e 

271/1967 e inovou ao tratar o parcelamento do solo urbano sob a ótica pública. 

A Lei 6.766/1979 definiu a organização do parcelamento do solo urbano, sendo 

primordial distinguir o solo urbano do solo rural. A designação da área como urbana 

ou rural definirá as exigências para formação do tecido urbano e a forma de 

tributação, sendo IPTU para solo urbano e ITR para solos rurais e suas destinações 

conforme peculiaridades do local ou região (CARDOSO, 2014, p. 13). 

A Lei Lehamnn utiliza a distinção entre área rural e urbana para vedar o 

parcelamento de áreas rurais, adequadamente divididas em glebas e não em lotes. 

O loteamento de área rural é capitulado como crime, previsto no art. 50 desta lei. A 

lei igualmente veda o loteamento de áreas que possam trazer risco à saúde de seus 

ocupantes e de regiões de preservação ambiental.  
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22 anos após a Lei 6.766/1979, foi promulgado o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 

10.257/2001, regulamentando, ampliando e detalhando as diretrizes que já 

constavam dos artigos 182 e 183 da Constituição de 1988, e estabelecendo um rol 

de instrumentos urbanísticos que podem ser implementados pelos municípios. O 

Estatuto traz a possibilidade de novas práticas de planejamento urbano e de gestão 

democrática, estabelecendo instrumentos de regularização fundiária que podem 

reduzir o quadro de exclusão sócio-espacial nas cidades, por meio de áreas de 

interesse social, portanto, o Estatuto da Cidade e sua implementação 

transformaram o planejamento urbano, principalmente em cidades médias, uma 

vez que foi determinado aos municípios com população superior a 20 mil habitantes 

a responsabilidade de elaborar seus planos diretores, com participação 

democrática, atendendo aos princípios da função social da propriedade e da cidade 

(CARDOSO, 2014, p. 19). 

O Ministério das Cidades, desde sua criação, realizou várias ações, inclusive, no ano 

de 2005, coordenou uma ampla campanha que visava a elaboração de Planos 

Diretores à luz do Estatuto da Cidade pelos municípios brasileiros (CARDOSO, 2014, 

p. 20). 

No caso do município de Itupeva o primeiro Plano Diretor foi elaborado em 2007, 

denominado PDU – Plano de Desenvolvimento Urbano, com revisão pela Lei 

Complementar nº 313, em 2012. O município foi setorizado, resguardando áreas de 

interesse social e conservação ambiental. São determinados no plano os setores 

industriais - Setor Industrial - 1 (SI -1) e Setor Industrial - 2 (SI - 2), que se localizam 

no vetor Sudeste do município, próximo à rodovia Hermenegildo Tonoli (SP-66/300) 

e ao aeroporto de Jundiai (aeroclube de Jundiaí), são determinados também os 

setores ambientais, próximos de áreas preservadas e leitos de rios - Setor de 

Proteção Ambiental - 1 (SPA - 1), Setor de Proteção Ambiental - 2 (SPA - 2) e Setor 

de Proteção Ambiental - 3 (SPA – 3), que têm o objetivo de assegurar os recursos 

ambientais do município. Na área central consta o Setor de Predominância 

Comercial (SPC), Ao Norte encontra-se o Setor de Desenvolvimento Controlado 

(SDC), com o objetivo de restringir o alastramento de unidades residenciais em 

áreas verdes. Também são estabelecidos o Setor de Chácaras 1 (Sch - 1), o Setor de 



 
 

63 

 

Chácaras 2 (Sch - 2), o Setor de Chácaras 3 (Sch - 3), o Setor de Estruturação, o Setor 

de Consolidação 1 - (SCO - 1), o Setor de Consolidação 2 - (SCO - 2), o Setor de 

Controle 1 (SC - 1), o Setor de Controle 2 (SC – 2), e o Setor de Interesse Social - 

(SEIS).  
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Figura 24. Mapa de setorização do município de Itupeva. Fonte: Prefeitura de Itupeva / PDU, 2012, 

p. 03 
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Na imagem abaixo pode-se ver a linha do tempo indicando os períodos dos 

mandatos dos prefeitos, as principais obras rodoviárias, e, paralelamente, a 

legislação urbanística vigente no município de Itupeva. 

Figura 25. Cronologia das gestões municipais, obras rodoviárias e legislação urbanística vigente no 

município de Itupeva. Fonte: elaboração própria. 

Nota-se que a grande parte da transformação rural-urbana ocorre após a 

promulgação da Lei 6.766/1979 regulando o parcelamento do solo, determinando a 
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distinção entre o uso do solo rural e o uso do solo urbano, e proibindo o loteamento 

de áreas rurais. Isso não impediu a explosão de loteamentos na área rural de 

Itupeva e, como ocorreu em inúmeros outros municípios brasileiros que passaram 

por transformação similar, a regularização destes dependia, ora de seu 

enquadramento como loteamento rural de chácaras, ora de sucessivas extensões 

do perímetro urbano na esteira dos empreendimentos realizados. Somente em 

2007 o Plano Diretor passou a enquadrar com mais cuidado essa ocupação, por 

meio da setorização do território municipal citada acima. 
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Figura 26. Mapa de estruturação urbana do município de Itupeva. Fonte: 

Prefeitura de Itupeva / PDU, 2012, p. 04 
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3.2 Contrapartida Econômica – Polo Econômico e Gerador de Empregos 

Regional 

 

 

 

O Setor produtivo de Itupeva reúne uma gama de atividades diversificada entre 

Indústria, comércio e serviços, gerando 19.200 postos de trabalho, condição 

considerada como sendo de emprego pleno. São 272 indústrias nas áreas de 

química fina, metal mecânico e plástico, divididas em três portes, A, B e C, sendo 

predominantes os portes B e C, 657 comércios diversificados em porte e atividade e 

746 empreendedores de serviços, com atividades variadas, situação que determina 

uma economia equilibrada. O setor produtivo, não depende somente do fluxo de 

consumo local, embora o consumo local seja considerado de alto volume, pois 

grande parte da produção gerada no município tem destinos externos (SECRETARIA 

DE COMERCIO E INDÚSTRIA DO MUNICIPIO DE ITUPEVA, 2011). 

 

Figura 27. Participações nas Exportações do Estado de São Paulo, da Região de Governo de Jundiaí 

e do Município de Itupeva em 2011. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio 

Exterior/ Seade, 2011  

 

A Região Metropolitana de Campinas detém uma quantia considerável dos 

investimentos anunciados no Estado de São Paulo, como podemos constatar na 

Figura 43. Considerando a Região Metropolitana de Campinas como fisicamente 

despolarizada, ou seja, com ocupação urbana menos compacta que a da RMSP, e 

por consequência menos adensada, e com população bem menor, os investimentos 

devem ser vistos de forma proporcional, embora não haja menção da Aglomeração 
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Urbana ou Região de Governo (RG) de Jundiaí, pois foi montado a partir das RAs 

(Regiões Administrativas) do Estado, o gráfico exibe a migração de investimentos 

para o interior do Estado, mais precisamente dissolvido na Macrometrópole 

Paulista. 

 

Figura 28. Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo em 2012. Fonte: Fundação Seade. 

Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo – Piesp. 2013 P.13 

As condições logísticas, como facilidade de escoamento de produção e fácil acesso a 

grandes centros, são atrativos para a instalação de indústrias no município. Com o 

plano diretor de 2007, o município definiu o ordenamento urbano, setorizando o 

uso do solo, desta forma o município coibiu o avanço do tecido urbano sobre áreas 

de maior importância ambiental e determinou os usos comerciais e industriais, 

alem do setor de chácaras, já que a cidade possui cerca de 10.000 chácaras 

denominadas como pequenas propriedades rurais, porém consideradas como uma 

extensão da malha urbana. 
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Figura 29. Emprego Formal no Setor Primário no Estado de São Paulo, na Região de Governo de 

JundiaÍ e no Município de Itupeva em 2010. Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego / Fundação 

Seade, 2011 

 

A expansão metropolitana de Campinas tem início a partir dos anos 1970, 

impulsionada pelo processo de interiorização da indústria no Estado de São Paulo, 

atraindo população e investimentos. Essa nova dinâmica urbana e regional imprimiu 

novas características às funções das cidades, especialmente do polo regional. A 

influência das cidade-sede transpõe seus limites administrativos, atingindo as 

cidades vizinhas e conduzindo à formação de um aglomerado urbano, cuja 

integração depende menos do tamanho populacional do que das demandas 

geradas a partir das especificidades da dinâmica regional (CANO, 1989; CANO, 1992; 

SEMEGHINI, 1991; MENDONÇA, COSTA, RIBEIRO, SILVA, 2011, p. 109). 

 

Figura 30. Emprego Formal no Setor Secundário no Estado de São Paulo, na Região de Governo de 

Jundiaí e no Município de Itupeva em 2012. Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego / Seade, 

2013. 

 

A década de 1970 foi o período de crescimento industrial mais intenso em 

Campinas e em outros municípios da região. A região foi um espaço privilegiado do 

processo de interiorização do desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, 

que se desdobra, além da industrialização, para a modernização das atividades 

agropecuárias articuladas com as atividades industriais e terciárias. Essa dinâmica se 
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expressa no acelerado processo de urbanização da região, como demonstra a 

elevada taxa de crescimento populacional da RMC nessa década, de 6,49% a.a. 

(MENDONÇA, COSTA, RIBEIRO, SILVA, 2011, p. 115). 

 

Figura 31. Emprego Formal no Setor Terciário no Estado de São Paulo, na Região de Governo de 

JundiaÍ e no Município de Itupeva em 2012. Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego / Seade, 

2013 

Como a localização industrial não se limitou a Campinas, o intenso crescimento 

urbano se distribuiu por um conjunto mais amplo de cidades do seu entorno 

imediato, articuladas pelo sistema rodoviário, resultando em uma configuração 

menos concentrada na sede regional, inclusive com tendência à redução do seu 

peso populacional. (MENDONÇA, COSTA, RIBEIRO, SILVA, 2011). 

O crescimento de Campinas passou a gerar problemas sociais, altos custos da terra, 

insuficiência de infraestrutura, e outras deseconomias de aglomeração similares às 

enfrentadas na Região Metropolitana de São Paulo havia várias décadas. Ganharam 

impulso, assim, as localidades situadas entre as duas regiões metropolitanas, 

particularmente o caso de Jundiaí e dos demais municípios de sua Aglomeração 

Urbana, entre eles Itupeva – que, a despeito de seu pequeno porte populacional e 

sua incipiente economia ter permanecido majoritariamente rural até os anos 1980, 

em virtude de sua localização estratégica junto aos eixos rodoviários, da melhoria 

dos acessos desde esses eixos até os diferentes quadrantes do município, da farta 

disponibilidade de glebas, do baixo custo da terra, da sua pequena expressão 

urbana inicial, da carência de regulamentação urbanística até 2007, da topografia 

relativamente favorável e de poucos obstáculos ambientais, veio a se beneficiar de 

proporção importante dos investimentos privados localizados na região, em novas 

indústrias, centros comerciais e de lazer, e, principalmente, loteamentos 

residenciais murados que funcionam como condomínios fechados, fazendo com 
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que o município se tornasse alvo de desenvolvimento econômico, com incremento 

drástico do PIB, atraísse população de maior renda e passasse a constituir um polo 

econômico gerador de empregos em escala regional. 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A PARTIR DE 1990 

 

 

 

Desde 1985, e mais intensamente a partir dos anos 1990, a criação de novos 

loteamentos e condomínios horizontais no município de Itupeva encontrava-se em 

crescimento acentuado, propulsionado por empreendedores, que por sua vez 

possuíam ou adquiriram grandes glebas rurais e assim detinham o domínio desse 

setor imobiliário. Dessa maneira a área urbanizada do município se alastrou na 

esteira dos investimentos privados. Alguns loteamentos não se tornaram 

condomínios fechados, margearam o perímetro urbano e nos dias de hoje fazem 

parte da malha urbana, porem essa não foi a regra e sim a exceção. Itupeva sempre 

foi considerada destino de veraneio, com chácaras e casas de campo para uso 

sazonal, como segunda residência. Mesmo com o aumento de implementações de 

loteamentos que passaram a funcionar como condomínios fechados, no primeiro 

momento a busca dos compradores era pelo uso sazonal. Esse perfil começou a 

mudar com base nos conjuntos de comodidades e avanços tecnológicos que já foi 

levantado no texto, além das necessidades residenciais de funcionários mais 

qualificados, gerentes e diretores com postos hierarquicamente elevados nas 

empresas que começavam a se instalar no município, e buscavam viver em 

residências com padrão mais elevado do que o que havia naquele momento.  

A migração de uma população externa que usava Itupeva como um segundo 

domicílio, e posteriormente passaram a morar no município em caráter 

permanente, e os profissionais, com suas famílias, que passaram a viver no 

município trazidos pelas empresas em que trabalham, e sua instalação em 

loteamentos horizontais que contam em sua maior parte com terrenos 

relativamente grandes e áreas e equipamentos de lazer, construindo casas amplas 

também equipadas para o lazer interno e externo, formaram um novo perfil de 

cidadão, que busca usufruir da vida mais campestre, com atividades ao ar livre, mais 

entretenimento e lazer – também como uma compensação para as longas horas 
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gastas em deslocamentos rodoviários. Assim os números de lotes aumentam em 

função de uma cadeia de produção e lazer. De 1985 a 2010 foram implementados 

10.498 lotes. Na tabela abaixo é possível entender a cronologia da implementação 

dos empreendimentos, quantidade de lotes, categoria e padrão. 

nome do empreend. ano de implant. cat Padrão n. lot.

Santa Fé aberto médio 300

Cafezal I aberto alto 300

Gaucuri aberto médio 450

Cafezal II aberto alto 310

Cafezal III aberto alto 350

Cafezal IV fechado alto 123

Cafezal V fechado alto 202

Condominio Paineiras fechado alto 99

Cafezal VI fechado alto 318

Jardim do Ribeirão I fechado alto 330

New Pq Tenis fechado alto 96

Jardim do Ribeirão II fechado alto 305

Horizonte Azul fechado alto 517

Morro alto fechado alto 162

Horizonte Azul II fechado alto 326

Alto da Boa Vista fechado alto 66

Pacaembu aberto médo 220

Montes Claros fechado alto 80

Vivendas do Japi fechado alto 165

Mont Serrat aberto baixo 1720

Ibiaram I fechado alto 606

Outeiro das flores fechado alto 123

Residencial dos lagos fechado alto 382

Resedas fechado alto 379

Inhadjara fechado alto 434

Laranjeiras aberto médo 390

Santa Isabel aberto médo 245

Ibiaram II fechado alto 430

Vida Real fechado alto 350

Fazenda da Grama fechado alto 360

Fazenda Serra Azul fechado alto 360

Total 10498

1985-1989

1990-1995

1996-2000

2000-2005

2006-2010

 

Figura 32. Tabela com relação dos empreendimentos. Fonte: elaboração própria. 

Os loteamentos com número de lotes maior que 50 unidades, como previsto na Lei 

Lehmann 6.766/1979, deveriam se manter abertos, ou ter o acesso apenas 

controlado, e, com efeito, no início desse processo os novos loteamentos criados no 

município se mantinham abertos. Contudo, com a procura dos moradores por 
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maior sensação de segurança, privacidade e exclusividade, a incorporação desses 

elementos como ponto forte do marketing dos empreendimentos, e a 

generalização da paranoia com a segurança no Estado de São Paulo, os loteamentos 

passaram a ser murados e com portarias para identificação; esse procedimento, 

embora autorizado tacitamente pela Prefeitura de Itupeva, permanece ilegal, já que 

no crivo do GRAPOHAB, colegiado responsável pela aprovação de 

empreendimentos de porte médio e grande no estado, não é permitido o 

enclausuramento de loteamentos com mais de 50 unidades, apenas o acesso 

controlado. 

Abaixo podemos ver a catalogação dos empreendimentos enclausurados instalados 

no município de Itupeva entre 1990 a 2010. 

 

Nome: Condomínio Parque dos Cafezais IV

Ano: 1990

Num. de lotes: 123, a partir de  800 m²

Padrão: alto

Aproximadamente 7 km do centro de Itupeva. Localização Quadrante:

Noroeste

 

Nome: Condomínio Parque dos Cafezais V

Ano: 1990

Num. de lotes: 202, a partir de  800 m²

Padrão: alto

Distancia-se em 7 km do centro de Itupeva através da estrada dos Cafezais, que dá acesso do Cafezal I ao 

Ribeirão II.

Localização Quadrante:

Noroeste
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Nome: Condomínio Paineiras

Ano: 1990

Num. de lotes: 99, a paritr de 360 m²

Padrão: alto

Localizado aproximadamente 2 Km do centro de Itupeva. Localização Quadrante:

Sudeste

 

Nome: Condomínio Parque dos Cafezais VI

Ano: 1991

Num. de lotes: 318, a partir de  1000 m²

Padrão: alto

Distancia-se em 6 km do centro de Itupeva através da estrada dos Cafezais. Localização Quadrante:

Noroeste

 

Nome:  Condomínio Jardim do Ribeirão I

Ano: 1991

Num. de lotes: 330, a partir de  1000 m²

Padrão: alto

Também conhecido como Cafezal VIII, está localizado 5 km do centro de itupeva

Localização Quadrante:

Noroeste

 

Nome: Condomínio Fechado New 

Parque Tênis

Ano: 1991

Num. de lotes: 96, a partir de 1.000 m²

Padrão: alto

 localizado na divisa de Jundiaí e Itupeva Localização Quadrante:

Sudeste
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Nome: Condomínio Village Ambiental 

Horizonte Azul 

Ano: 1992

Num. de lotes: 517, a partir de 1.000m²

Padrão: alto

Tem acesso partindo do Centro de Itupeva, no sentido Guacuri, com 13 km de distancia. Localização Quadrante:

Noroeste

 

Padrão: alto

também conhecido como Cafezal 9. Sua localização é aproximodamente à 6,5 km do Centro, através da 

estrada dos Cafezais.

Nome:  Condomínio Jardim do Ribeirão II

Ano: 1992

Num. de lotes: 305, a partir de  1000 m²

Localização Quadrante:

Noroeste

 

Nome: Condomínio Village Morro Alto

Ano: 1994

Num. de lotes: 162, a partir de 1.000 m²

Padrão: alto

localizado aproximadamente 3,5 Km do centro de Itupeva, sentido bairro do Guacuri. Localização Quadrante:

Sudoeste

 

Nome: Condomínio Village Ambiental 

Horizonte Azul II

Ano: 1995

Num. de lotes: 326, a partir de 1.000m²

Padrão: alto

 Localização é sentido - Itupeva - Indaiatuba, aproximadamente 13 km do centro da cidade Localização Quadrante:

Noroeste
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Nome: Condomínio Alto da Boa Vista

Ano: 1995

Num. de lotes: 66, a partir de 350 m²

Padrão: medio

localizado aproximadamente 1,5 Km do centro de Itupeva, sentido estrada dos Cafezais. Localização Quadrante:

Sudeste

 

Nome: Condomínio Montes Claros

Ano: 1998

Num. de lotes: 80, a partir de 800 m²

Padrão: alto

localizado aproximadamente 3 Km do centro de Itupeva. Localização Quadrante:

Sudoeste

 

Nome: Condomínio Vivendas do Japi 

Ano: 1999

Num. de lotes: 165, à partir de 1.000m²

Padrão: alto

Aproximadamente 5 km do centro de Itupeva. Localização Quadrante:

Nordeste

 

Nome: Condomínio Ibi Aram I

Ano: 2000

Num. de lotes: 606, a partir de 1.000m²

Padrão: alto

 Fica a aproximadamente 2 km do centro da cidade Itupeva. Localização Quadrante:

Nordeste
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Nome: Condomínio Residencial dos Lagos

Ano: 2001

Num. de lotes: 382, a partir de  850 m²

Padrão: alto

localizado a 2,5km do centro da cidade de Itupeva. Localização Quadrante:

Sudoeste

 

Nome: Condomínio Outeiro das Flores

Ano: 2001

Num. de lotes: 123, a partir de  1000 m²

Padrão: medio

 Distancia-se em 1,5 km do centro de Itupeva. Localização Quadrante:

Noroeste

 

Nome: Condomínio Resedás

Ano: 2002

Num. de lotes: 379,  a partir de 800m²

Padrão: alto

Fica à 4,2 km do centro da cidade de Itupeva, através da estrada dos Parque dos Cafezais Localização Quadrante:

Noroeste

 

Ano: 2003

Num. de lotes: 434, a partir de 1000 m²

Padrão: alto

 A distância do centro de Itupeva é de aproximadamente 7 km, com acesso através do Bairro da Mina ou 

Estrada do Monte Serrat.

Localização Quadrante:

Nordeste

Nome: Condomínio Colinas de Inhandjara
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Nome: Condomínio Ibi Aram II

Ano: 2005

Num. de lotes: 430, a partir de 360m²

Padrão: alto

Fica a aproximadamente 3 km do centro da cidade Itupeva. Localização Quadrante:

Nordeste

 

Nome: Condomínio Vida Real

Ano: 2009

Num. de lotes: 350, a partir de 800 m²

Padrão: alto

Localizado aproximadamente 6 Km do centro de Itupeva, sentido Indaiatuba. Localização Quadrante:

Noroeste

 

Nome:  Fazenda Serra Azul

Ano: 2009

Num. de lotes: 360, a partir de  1250 m²

Padrão: alto

 Distancia-se em 11 km do centro de Itupeva. Localização Quadrante:

Nordeste

 

Nome: Condomínio Fazenda da Grama

Ano: 2010

Num. de lotes: 360, a partir de  1000 m²

Padrão: alto

Distancia-se em 9 km do centro de Itupeva. Localização Quadrante:

Nordeste

 

Figura 33. Fichas dos empreendimentos de loteamentos residenciais criados no município de 
Itupeva entre 1990 e 2010. Fonte: elaboração própria. Fotos pessoais, 2015. 
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O Parque dos Cafezais é composto de seis empreendimentos, sendo Cafezal I, II e II 

são loteamentos abertos, já o IV, V e VI são loteamentos que funcionam como 

condomínios fechados. Os cafezais fazem parte da história de desenvolvimento da 

cidade de Itupeva na implantação de "condomínios". No início, eram considerados 

casas de campo para uso sazonal, ou nos finais de semana, porém, atualmente, são 

utilizados em sua maioria para fins de moradia. 

Estima-se que por volta de 18.900.000 m2, ou seja, 18,90 km2, já tenham sido 

loteados no município de Itupeva. Considerando que a área total do município é de 

200,01 km2, resulta que quase 10% do território do município seja hoje ocupada 

por loteamentos executados por empreendedores. Essa questão agrava-se ao se 

destacar que do total da área loteada de 18,90 km2, cerca de 10,70 km2 são áreas 

fechadas com acesso restrito ou controlado, representando pouco mais de 5% de 

todo o solo do município; esses números foram levantados considerando o número 

de empreendimentos, o número de lotes de cada um e a metragem mínima do lote 

de cada loteamento, descontando a área do sistema viário interno, áreas verdes e 

institucionais, cujo normalmente ocupam de 35% a 40% da área total dos 

loteamentos. 

Embora a rotatividade econômica do comércio da cidade seja alta, e se atribua 

parte dessa dinâmica aos habitantes dos loteamentos residenciais, flutuantes ou 

permanentes, há a busca desses indivíduos por outros centros de consumo, como 

Campinas e Jundiaí, ou até mesmo São Paulo, o que distribui parte da renda mais 

elevada desses habitantes pelo território, porém segundo a Secretaria de Comércio 

e Indústria de Itupeva, no setor de serviços ligados à construção civil parte 

importante dessa renda é dispendida no município. 

Abaixo analisa-se o mapa (Figura 34) com as manchas de urbanização por 

loteamentos destacadas pelo período que foram implementadas. Há condomínios 

que se localizam mais próximos de cidades vizinhas do que do núcleo urbano de 

Itupeva, alguns estão 25 km distantes do centro e 3 ou 5 km distantes da Rodovia 

dos Bandeirantes, o que torna mais atrativo para seus moradores frequentar outros 

centros de consumo. São notáveis a expansão e dispersão urbanas, considerando 
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no mapa o núcleo urbano de Itupeva e as áreas urbanizadas distantes, em um raio 

de aproximadamente 20 km desse núcleo que foi sendo ocupado ao longo dos 

últimos 30 anos, desde 1985, e mais intensamente de 1990 a 2010. Neste mapa não 

estão indicados os loteamentos em processo de aprovação, mesmo que já exista a 

localização dos mesmos. 
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Figura 34. Foto aérea com a indicação dos empreendimentos de 1985 a 2010. Fonte: elaboração 

própria. Por motivos de formatação de texto a figura está nas paginas finais em formato A3. 
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A tabela abaixo indica a relação de empreendimentos que deram entrada ao 

processo de aprovação e análise pelo GRAPOHAB. São empreendimentos que não 

se encaixam na dispensa de análise, portanto passam pelo colegiado para serem 

aprovados, são processos que duram longos períodos e geram exigências de 

adaptação do empreendimento, segundo as normas das instituições estaduais que 

formam esse colegiado, como a Secretaria de Habitação, CETESB, DAEE, Emplasa e 

Sabesp. 

 

ANO
Protoco

lo

Municípi

o

Região 

Administrat

iva

Proprietário
Tipo de 

Empreendime

nto

Nome do empreendimento
Área total da 

gleba (m²)

 

Quantid 

Lotes 

Data de 

Entrada

58 2012 11.761 ITUPEVA CAMPINAS MAC LUCER CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROSLoteamento RESIDENCIAL PECAN 180     06/12/2012

264 2012 11.555 ITUPEVA CAMPINAS MODELO EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDALoteamento RESIDENCIAL VESÚVIO 94       01/10/2012

275 2012 11.544 ITUPEVA CAMPINAS JAGUARI COMERCIAL E AGRÍCOLA LTDALoteamento SANT’ANNA DA GRAMA 210     26/09/2012

370 2012 11.449 ITUPEVA CAMPINAS LMBF EMPREEND. IMOB. LTDA Loteamento VILLAS IMPERIAIS 437     20/08/2012

403 2012 11.416 ITUPEVA CAMPINAS SLAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDALoteamento RESIDENCIAL VILA VERDE 416     06/08/2012

308 2011 10.704 ITUPEVA  CAMPINAS JARDIM DAS ANGÉLICAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Loteamento JARDIM DAS ANGÉLICAS 303.304,75 518     22/08/2011

541 2011 10.471 ITUPEVA CAMPINAS JPR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDALoteamento RESIDENCIAL JARDIM ITÁLIA 411.919,29 574     18/03/11

124 2010 10.247 ITUPEVA  CAMPINAS HORTO DA MINA EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA.Loteamento RESIDENCIAL IBI-ARAM II FASE II 106.807,09 109     28/10/10

133 2010 10.238 ITUPEVA  CAMPINAS V. BARROS PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/ALoteamento TERRAS DE SANTA TERESA II 127.194,42 99       22/10/10

482 2010 9.891 ITUPEVA  CAMPINAS CDHU Conjunto HabitacionalITUPEVA D 49.834,15 144     03/03/10

219 2009 9.587 ITUPEVA  CAMPINAS MAFALDA BALOTA TONOLI E OUTROSLoteamento RESIDENCIAL BOTÂNICA 199.588,00 315     29/06/09

161 2008 9.258 ITUPEVA CAMPINAS AGROPECUÁRIA TOCANTINS DE ITUPEVA LTDALoteamento RESIDENCIAL RESERVA TOCANTINS3.036.285,29 378     12/09/08

194 2008 9.225 ITUPEVA CAMPINAS HORTO DA MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDALoteamento RESIDENCIAL IBI – ARAM II – FASE I 366.324,25 368     25/08/08

230 2008 9.189 ITUPEVA  CAMPINAS AYLTON TARDINI Loteamento CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR BANDEIRANTES59.455,98 35       31/07/08

62 2007 8.873 ITUPEVA  CAMPINAS COMERCIAL E AGRÍCOLA SÃO VENÂNCIO LTDALoteamento FAZENDA SÃO VENÂNCIO 537.798,04 747     14/11/07

406 2007 8.529 ITUPEVA  CAMPINAS ALTO DA COLINA VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.Loteamento RESIDENCIAL GREEN PARK 453.180,00 293     19/04/07  

Figura 35. Relação de empreendimentos no município de Itupeva em análise pelo GRAPOHAB de 

2007 a 2012. Fonte: GRAPOHAB, 2012. 

 

As diferenças entre os loteamentos comuns e os condomínios horizontais são 

basicamente determinadas, de forma que no condomínio horizontal cada 

proprietário é dono de uma fração ideal de todo o empreendimento, incluindo as 

chamadas áreas comuns ou de uso coletivo e a malha viária interna do 

empreendimento; o incorporador é obrigado a entregar o imóvel totalmente pronto 

(casas construídas e com o padrão arquitetônico, urbanístico e paisagístico 

definido), as vias internas pavimentadas e sinalizadas, as praças e áreas de lazer e 

de convivência (quando houver), devidamente montadas e em condições de uso. 

Por ser uma propriedade coletiva, as características do empreendimento não 

podem ser alteradas sem a anuência dos condôminos por meio de assembleias 

gerais com aprovação de quorum qualificado. Suas normas organizacionais e sociais 

são regidas por uma Convenção de Condomínio e por Regimentos Internos. 
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O condomínio horizontal é regido pela mesma norma dos condomínios verticais, 

chamados condomínios edilícios ou edificados, a Lei Federal 4.591/1964. Os 

proprietários são donos de uma unidade autônoma privativa neste caso, 

representada pela casa, além de uma fração referente ao espaço comum, como 

áreas de lazer e ruas internas. Todo o espaço em um condomínio horizontal é 

privativo, por isso, não é ilegal o impedimento da entrada de pessoas não 

autorizadas pelo condomínio, como também aconteceria em um edifício. 

Os dirigentes do condomínio são compostos por Síndico, Sub-Síndico, Conselho 

Fiscal e/ou Conselho Consultivo. Os proprietários pagam IPTU sobre a fração ideal 

de suas áreas privativas (autônomas) e sobre a fração ideal da área comum (como 

nos condomínios verticais). A conservação das áreas comuns (manutenção geral, 

vigilância, controle de acesso, preservação do meio ambiente) é de 

responsabilidade do condomínio, que promove um rateio das despesas entre os 

condôminos. Já nos loteamentos comuns, regulados pela Lei Federal 6.766/1979 e 

pelas normas municipais e estaduais de parcelamento do solo, os compradores de 

lotes recebem apenas seus terrenos demarcados, sem nenhuma construção, 

servidos por um sistema de ruas, obras de infraestrutura definidas e aprovadas pela 

Prefeitura local, tais como redes de água, esgoto, luz, drenagem e demais 

benfeitorias. 

O proprietário poderá construir ou modificar sua residência quando quiser, 

necessitando apenas que seja aprovado pela associação e pela Prefeitura, porém 

sem a necessidade da aprovação dos demais proprietários. Cada proprietário é 

dono de um terreno autônomo, com registro próprio na prefeitura e no registro de 

imóveis. 

Nos loteamentos comuns o proprietário recebe uma matrícula individual de seu lote 

no Registro de Imóveis e na Prefeitura, as e áreas de uso coletivo internas, como a 

malha viária, praças e áreas verdes, são doadas pelo loteador à municipalidade, 

tornando-se áreas públicas cuja conservação é de responsabilidade da Prefeitura, a 

qual, como ocorre no caso de Itupeva, pode ceder, em caráter provisório, seu uso e 

conservação a uma Associação de Proprietários ou de Adquirentes de Lotes. É por 
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meio desse expediente que um loteamento comum se torna um loteamento 

fechado, passando a funcionar de maneira similar a um condomínio horizontal. 

Os proprietários se organizam numa associação sem fins lucrativos para o 

planejamento e execução de obras complementares, implantação de serviços de 

vigilância, manutenção e preservação dos bens públicos e meio ambientes. Suas 

normas organizacionais, sociais e de obras (restrições construtivas e de uso do lote) 

são regidos por um Estatuto Social e Regulamentos Internos. A administração é 

regida pelo Código Civil, Capítulo II, Artigos 53 a 61, e, subsidiariamente, pelas 

regras previstas para os condomínios edilícios dos artigos 133 a 158, bem como as 

constantes na Lei Federal 4.591/1964. 

Os dirigentes de uma Associação de Proprietários ou de Adquirentes de Lotes são 

compostos por uma Diretoria Executiva (Diretor Presidente, Vice-Presidente, 

Diretor Tesoureiro, Diretor Secretário, etc.), por um Conselho Fiscal e/ou Conselho 

Deliberativo/Consultivo. O proprietário de um terreno ou imóvel é responsável 

apenas pelo seu imposto, visto que as áreas comuns são públicas, portanto, não 

existe fração ideal sobre áreas comuns. Existe uma taxa de contribuição associativa 

similar à taxa do condomínio. Aprovada, assim, por meio de uma assembleia geral 

ordinária, que ocorre, no mínimo, uma vez ao ano, e quando necessário, em 

assembleias gerais extraordinárias. 

Essa contribuição é para custear os serviços, os investimentos e as obras que são 

colocados à disposição de todos os associados, como a coleta de lixo, a conservação 

das áreas comuns, a execução de obras de caráter social e recreativo, despesas e 

investimentos relativos à segurança e a administração da comunidade. 

Teoricamente, o acesso ao loteamento continua sendo aberto ao público em geral e 

pode ser apenas controlado, e não restringido. Na prática, os muros, cercas, 

portarias e guardas desses loteamentos impõem restrições de acesso que o tornam 

quase ou tão restrito aos proprietários, seus convidados e outras pessoas 

autorizadas, como ocorre em condomínios fechados. 

Embora alguns dos empreendimentos tenham a denominação “Condomínio” em 

seu título, não se enquadram na primeira definição e sim na definição de 
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loteamentos fechados, por determinarem seu uso de forma condominial, 

restringindo o acesso e assumindo a gestão das áreas públicas e das questões 

urbanísticas internas, ou seja, conformando cidades privativas e muradas. 

Na sequencia de mapas mostrada a seguir podemos identificar o processo de 

ocupação / urbanização dispersa ocorrido em Itupeva a partir de 1985, com mais 

intensidade após 1990, com os loteamentos criados em cada subperíodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Foto aérea com a indicação do núcleo urbano de Itupeva. Fonte: elaboração própria. Por 

motivos de formatação de texto a figura está nas paginas finais em formato A3. 
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Figura 37. Foto aérea com a indicação do núcleo urbano de Itupeva, área industrial e loteamentos 

abertos de 1985 a 1989. Fonte: elaboração própria. Por motivos de formatação de texto a figura 

está nas paginas finais em formato A3. 
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Figura 38. Foto aérea com a indicação do núcleo urbano de Itupeva, área industrial, loteamentos 

de 1985 a 1989 e de 1990 a 1995. Fonte: elaboração própria. Por motivos de formatação de texto a 

figura está nas paginas finais em formato A3. 
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Figura 39. Foto aérea com a indicação do núcleo urbano de Itupeva, área industrial, loteamentos 

de 1985 a 1989, de 1990 a 1995 e de 1996 a 2000. Fonte: elaboração própria. Por motivos de 

formatação de texto a figura está nas paginas finais em formato A3. 
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Figura 40. Foto aérea com a indicação do núcleo urbano de Itupeva, área industrial, loteamentos 

de 1985 a 1989, de 1990 a 1995, de 1996 a 2000, e de 2001 a 2005. Fonte: elaboração própria. Por 

motivos de formatação de texto a figura está nas paginas finais em formato A3. 
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Figura 41. Foto aérea com a indicação do núcleo urbano de Itupeva, área industrial, loteamentos 

de 1985 a 1989, de 1990 a 1995, de 1996 a 2000, de 2001 a 2005, e de 2006 a 2010. Fonte: 

elaboração própria. Por motivos de formatação de texto a figura está nas paginas finais em 

formato A3. 
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CAPÍTULO 5. BANDEIRANTES KM 72 – CIDADE SEM PERMANÊNCIA 

 

“Motivadas pelo medo e pela desconfiança, as elites 

recuaram no tipo de contato pessoal cotidiano que 

tornou seu estilo de dominação famosa por sua 

congenialidade e ambiguidade. Em vez disso, 

desenvolvem um conjunto de novas barreiras físicas e 

sociais” (HOLSTON, 2013, p. 361). 

 

 

Figura 42. Imagem de divulgação do empreendimento 
Fazenda Serra Azul, mostrando o panorama do complexo 
Vida Completa Serra Azul. 

Fonte:http://www.senparterras.com.br/fazendaserrazul, 
acesso em 12/04/2014 

 

No âmbito da Macrometrópole Paulista, e do eixo Anhanguera-Bandeirantes, entre 

os municípios de Itupeva e Vinhedo – os quais abrigam usos e espaços de natureza 

da urbanização discutida nesse texto, por suas grandes quantidades de 

empreendimentos de diversos tipos, ocupações realizadas fora do perímetro 

urbano; abarcando condomínios, residenciais e industriais, loteamentos de vários 

padrões, pátios logísticos, outlets, centros comerciais e parques temáticos. Um dos 

empreendimentos que melhor ilustra esses elementos é conhecido como: Vida 

Completa Serra Azul – Itupeva/Vinhedo. Situa-se na divisa entre os municípios de 

Itupeva e Vinhedo, às margens da Rodovia Bandeirantes, no seu km 72. Foi 
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desenvolvido em etapas e atualmente forma uma amostragem dos 

empreendimentos, usos e ocupações que caracterizam o fenômeno da urbanização 

dispersa no caso paulista, reunidos num conjunto que tem como objetivo atrair 

usuários vindos de diferentes pontos do território macrometropolitano e mesmo 

além: São Paulo, RMSP, Campinas, RMC, Jundiaí, moradores dos inúmeros 

loteamentos fechados presentes nos municípios em torno, eventos empresariais, 

grupos turísticos, viajantes que percorrem a Rodovia dos Bandeirantes e assim por 

diante. No âmbito da cidade difusa, conforma uma espécie de centralidade, porém 

sem o caráter coeso e integrado de um centro, mas fragmentada e desconectada 

em seus elementos, que funcionam de maneira independente, com acesso apenas 

por automóvel a partir da rodovia e entre alguns de seus componentes. 

A confrontação social entre classes, ocorre de forma fortemente segregada em 

termos sócio-espaciais, ou seja, no mesmo tecido temos condomínios de médio e 

alto padrão, com alta segurança particular, e próximo aos condomínios é comum 

encontrar assentamentos informais onde habitam geralmente os funcionários que 

prestam serviços nos loteamentos de alto padrão. Os acessos são diferenciados, 

não há qualquer tipo de conexão física entre essas células, muito embora ao lado 

uma da outra, em alguns casos a apenas algumas centenas de metros de distância. 

Além disso, destaca-se a grande diferença notada na provisão de infraestrutura 

urbana e de saneamento básico. O que se salienta deste raciocínio é a dicotomia 

entre dois tecidos urbanos que formam muitas vezes uma pequena aglomeração 

demográfica relevante, no entanto são duas células físicas sem relação entre si. 

O Empreendimento Serra Azul abrange um complexo diversificado de usos e 

atividades, compreendendo o Shopping Serra Azul, centro de compras (localizado 

no município de Itupeva); o Hopi Hari: parque de diversões (localizado no município 

de Vinhedo); o Wet 'n Wild, parque aquático (localizado no município de Itupeva); o 

Outlet Premium: centro de compras (localizado no município de Itupeva); o Resort 

Hotel Quality Itupeva, hotel e centro de convenções (localizado no município de 

Itupeva); e a Fazenda Serra Azul, com loteamentos (também localizada no 

município de Itupeva). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Shopping_Serra_Azul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itupeva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hopi_Hari
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinhedo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wet_%27n_Wild
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itupeva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outlet_Premium_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itupeva
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Resort_Hotel_Quality_Itupeva&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Resort_Hotel_Quality_Itupeva&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itupeva
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fazenda_Serra_Azul&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itupeva
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No local já funcionava um restaurante com comércio de beira de estrada, do tipo 

comum à margem das rodovias brasileiras; sua transformação no Shopping Serra 

Azul, inaugurado em 1992, com comércio e restaurante, considerado como o único 

prédio da América Latina implantado sobre uma rodovia (prédio-ponte) já teve o 

objetivo de atrair mais atenção àquele ponto e iniciar o marketing do complexo 

como um lugar especial; em 1998 implantou-se o parque aquático Wet n’ Wild, com 

uma área de 160 mil m²; logo em seguida o grupo GP Investimentos inaugurou o 

parque de diversões Hopi Hari, com 760 mil m² de área. Complementam o 

complexo o centro hoteleiro administrado pela empresa hoteleira Atlântica Hotels; 

o Outlet Premium com 100 mil m², inaugurado em 2009; e um condomínio fechado 

com 360 lotes e 460 mil m² denominado Fazenda Serra Azul, empreendimento do 

Grupo Senpar. Contando com essas atrações diversas, o complexo atrai cerca de 6 

milhões de visitantes por ano. Embora seja uma população flutuante, o número é 

significativo e impactante na economia local e regional, gerando quase 9 mil 

empregos, sendo que o município de Itupeva detém ao todo pouco mais de 19.000 

postos de trabalho. 

 

Figura 43. Vista do Shopping Serra Azul. Fonte: 
http:www.newbeetleclube.blogspot.com.br/serra-
azul.html acesso em 03/04/2014 

O complexo abrange uma área aproximada de 2 milhões de m² e vários acessos 

pavimentados conectando os empreendimentos entre si, e à Rodovia dos 

Bandeirantes, acessos esses, nos quais somente circulam automóveis, ou seja, não 
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há passeio público ou espaço público de permanência, fato que dificulta aos 

transeuntes, ciclistas ou pedestres, acessar qualquer atração desse complexo. 

A insuficiência ou virtual ausência de planos e políticas governamentais reguladores 

dessa ocupação, permitiu a multiplicação destas células privadas sem conexão 

urbana, negando a forma da cidade e a relação com o entorno, determinando um 

novo ritmo social, no qual o espaço físico tem características, números e dados 

demográficos de centros urbanos, contudo o acesso aos seus usos passa a ser 

controlado e restrito aos consumidores, proprietários e funcionários. 

 

Figura 44. Na fotografia fica evidente a falta de passeio 
público. Fonte: arquivo pessoal. 

Na afirmação de Harvey, a “mercadificação” do espaço, desencadeada pelo poder 

aquisitivo, em que se vende o espaço conforme a hierarquia social, de forma 

tangível, e na qual o acesso é livre, desde que haja condições sociais do indivíduo 

para frequentar o espaço; ocorre na contramão de séculos de lutas sociais – que 

buscaram o desmantelamento da concentração de riquezas e a construção de maior 

igualdade social (HARVEY, 1989, p. 218). 
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Figura 45. Vista do Centro de Compras, denominado Outlet 
Premium. Fonte: 
http:www.mytriptips.blogspot.com.br/outlet-premium-
vista-aerea  

acesso em 20/03/2013 

 

É preciso dizer que esse processo ocorre por conta de demandas legitimadas pelas 

ideologias prevalentes na sociedade contemporânea, intimada a buscar segurança, 

comodidade e conforto, e acreditando encontrar esse refúgio no seio desta cidade-

cenário, que gentrifica e silenciosamente escolhe seus frequentadores. 

 

Figura 46. Vista dos Parques. Fonte: 
http:www.panoramio.com.br acesso em 14/03/2013 

 

Como parte das consequências desse processo, temos os onerosos custos para o 

Estado operar em territórios dispersos e longínquos; e o quanto esse tipo de 
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urbanização e ocupação pode se revelar prejudicial para as relações sociais e para a 

troca de experiências entre diferentes usuários, moradores e grupos sociais - troca 

esta essencial para caracterizar uma vida propriamente urbana. Embora haja a 

vivência social, não há o relacionamento entre classes, o que torna uma sociedade 

equilibrada e homogênea. São espaços que acirram a “gentrificação” social, uma 

vez que os acessos são restritos, formam espaços públicos que na verdade 

funcionam como espaços privados. 

A urbanidade nesses ambientes existe somente dentro dos enclaves; todavia, 

considera-se não ser adequado remetermos à ideia de urbanidade, uma vez que 

não há a principal atribuição que caracteriza essa condição, que seria o espaço 

público, sem restrições de acesso. 

 

Figura 47. Implantação dos empreendimentos. Fonte: elaboração própria a 
partir de foto aérea Google 
https://www.google.com.br/maps/place/Itupeva+-+SP/@-23.1006141,-
47.0457208,12273m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x94cf30d56621a3c9:0x
d7fe5ed81a7951c0!6m1!1e1  acesso em 2012 

 

Considerando que a maioria dos espaços de permanência e de encontros sociais nos 

dias de hoje são dispositivos desenvolvidos pelo setor privado, que por sua vez 
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tendem a lucrar mediante os investimentos realizados, torna-se irreversível a 

desmaterialização do termo urbanidade e o que entendemos como consequência 

disto, já que os centros comerciais e de entretenimento assumem a função dos 

espaços públicos conhecidos da cidade tradicional, principalmente nos novos 

aglomerados urbanos dispersos, onde a transformação rural-urbana é recente, 

abrange vastas áreas e enfrenta poucas restrições burocráticas por parte do poder 

público, já que, no que se entende como perímetro urbano, os empreendimentos 

somente passam pela avaliação do GRAPOHAB e da Prefeitura para aprovação do 

ponto de vista estritamente técnico, com poucas preocupações urbanísticas. 

 

Figura 48. Vista do único acesso de transeunte 
pavimentado, conectando o outlet ao shopping. Fonte: 
arquivo pessoal. 
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A reestruturação produtiva trouxe uma nova dinâmica nos fluxos da distribuição física 

das atividades econômicas, e por consequência determinou a redistribuição espacial 

da população.  

Com base numa análise temporal e espacial da multiplicação de empreendimentos 

que caracterizam o fenômeno da urbanização dispersa ou difusa no município de 

Itupeva/SP, que se tornou tão emblemático desse padrão de ocupação, a partir da 

década de 1990; e por meio da montagem de um histórico dessa ocupação, 

considerando também as inversões em infraestrutura e as políticas públicas que 

concorreram em maior ou menor medida nesse processo, visamos, ao longo deste 

trabalho, permitir uma melhor compreensão dessa problemática, e refletir sobre a 

reorganização e a reconcepção dos significados atribuídos à cidade do século XXI. 

Como resultado da pesquisa, destaca-se a possível falta de subsídios e diretrizes de 

suporte para eventuais projetos ou estudos com capacidade de promover 

transformações em diversas escalas: local, metropolitana e regional. Entende-se que 

sem prévios estudos de impactos, sem diretrizes suficientes de planejamento em nível 

municipal e metropolitano, e sem uma adequada coordenação do processo de 

implementação de grandes empreendimentos, podemos identificar o protagonismo 

do setor privado; determinando na maior parte dos casos os padrões dessa nova 

ocupação, suas configurações espaciais e seus fluxos, sem uma atuação firme do 

Estado no que se refere à ordenação e regulação desse meio. Esse tipo de ocupação, 

no qual se nega, na prática, a condição de cidade propriamente dita, tende a eliminar 

os elementos de urbanidade, dificultando a presença dos transeuntes e pedestres, 

formando cenários socialmente segregados, gentrificando a ocupação, com restrições 

de acessos que vão na contramão do pensamento de autores como Aldo Rossi, Jane 

Jacobs e Kevin Lynch, os quais, embora tragam diferentes conceitos e análises, 

defendem todos em seus livros definições de cidade como ambientes de trocas sociais 

e de convivência coletiva, intensidade de experiências e identificação dos habitantes e 

usuários com o meio onde vivem. 
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Com essa pauta apresentada, chega-se ao consenso pelo qual as cidades 

contemporâneas necessitam recuperar a capacidade de aglutinar simultaneamente a 

funcionalidade e a sociabilidade desses espaços, buscando uma maior integração 

entre as diferentes classes de moradores e usuários. Embora haja instituições 

estaduais que analisam os empreendimentos, não há uma avaliação urbanística ou de 

urbanidade desses empreendimentos que proliferam desconsiderando o entorno. 

É, portanto, de fundamental importância levantar, estudar e questionar essa nova 

forma de ocupação urbana, que se dissemina rapidamente por todo o território 

macrometropolitano paulista. Em primeiro lugar, por seu caráter segregador, no qual 

entende-se o usuário como alguém com acesso restrito, determinado por uma série 

de fatores, derivados de sua posição social e de seu poder aquisitivo, ou seja, de forma 

silenciosa é determinado o frequentador, acirrando as desigualdades sociais, já que há 

o sufocamento das relações entre as classes, evidenciando a cidade gentrificada. 

Além disso, a urbanização dispersa ou difusa, para Bernardo Secchi (SECCHI, 2009) 

multiplica os deslocamentos, particularmente os realizados por meio de transporte 

individual automóvel, onerando e comprometendo a sustentabilidade urbana. O 

tecido disperso resultante é urbanisticamente pobre, espacialmente fragmentado, e 

extremamente antieconômico do ponto de vista da provisão de infraestrutura, redes e 

equipamentos urbanos, onerando o poder público e as concessionárias e encarecendo 

o custo desses serviços. 

Para minimizar ou mesmo reverter essas tendências, torna-se urgente a definição das 

políticas e instrumentos de planejamento e gestão relacionadas à ocupação física e 

estrutural do meio urbano, passíveis de intervir sobre esses fenômenos de dispersão 

urbana presentes no território em questão, os quais este trabalho pretende estudar, 

sendo a análise destes fenômenos de fundamental importância para a compreensão 

da realidade macro urbana contemporânea. 

 

“Nas descrições dos urbanistas, sociólogos, 

antropólogos, etnólogos e economistas, foram 
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utilizados termos geralmente dotados de grande 

amplitude semântica, como fragmento, 

heterogeneidade, descontinuidade, desordem, 

caos. Graças ao poder evocativo e construtivo 

desses termos, a cidade contemporânea parece 

para muitos como um confuso amálgama de 

fragmentos heterogêneos, no qual não é 

possível reconhecer nenhuma regra de ordem, 

nenhum princípio de racionalidade que a faça 

inteligível. No entanto, como Henry Miller disse 

uma vez, confusão é uma palavra inventada 

para indicar uma ordem que não se 

compreende” (SECCHI, 2009, p. 91). 

 

Nesse quadro os setores sociais mais abastados e consumistas demandam maior 

exclusividade nos projetos, já que o mercado estabeleceu uma série de nichos para 

atender a uma gama sempre ampliada de preferências, na busca pela diferenciação e 

distinção social, e pelas tendências apontadas como mais atuais e em voga. Arquitetos 

e planejadores urbanos frisam a acumulação de capital: a produção e consumo do que 

Bourdieu (1977; 1984) chama de “capital simbólico”, ou seja, o acúmulo de bens de 

consumo diferenciados que distinguem nitidamente seus portadores dos demais 

(HARVEY, 1989, p. 280). 

Esse fenômeno é desencadeado pelo fluxo financeiro econômico, ocorrendo em todo 

o globo, a questão que tenta se responder é; em uma eventual grande crise global, 

onde setores produtivos percam suas forças, e empreendedores se retraiam, Qual 

seria a repercussão nas cidades e como reagiria a cultura urbana mediante a falta do 

provedor desse fenômeno? Uma sociedade distribuída no território tende a habitar 

com maior conforto, tanto em termos de poder adquirir terrenos e casas mais amplas, 

rodeadas por áreas verdes e de lazer, o que é possibilitado pelo menor custo da terra, 

quanto à segurança supostamente garantida por cercas, muros, portarias e guardas, e 
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quanto à privacidade longínqua de uma vida mais campestre e “não urbana”, 

recheada por entretenimentos privativos, home theaters, piscinas, churrasqueiras, 

atividades ao ar livre? Ou, pelo contrário, esse conforto é ilusório, pois os loteamentos 

fechados também são alvo da violência urbana, e esses ambientes funcionam muitas 

vezes como cenários pouco aproveitados na prática, devido ao largo tempo gasto em 

deslocamentos rodoviários?  

Tais células – os loteamentos tacitamente fechados que funcionam como condomínios 

horizontais -  fazem parte da urbanização e deveriam conter elementos de 

urbanidade, e não se alicerçar como um cenário de refúgio da vida urbana, em face de 

uma suposta ameaça de colapso da mesma, uma vez que ferramentas primordiais que 

estruturam uma sociedade encontram-se em crise, comprometendo a sensação de 

segurança, a mobilidade urbana, a saúde ambiental e, sobretudo, as relações sociais. 

Se, nesse contexto, a busca por um refúgio é esperável, multiplicam-se, de um lado, 

empreendimentos privados com o intuito de alastrar o território substituindo glebas 

rurais por loteamentos e lucrar com a metragem quadrada desse novo parcelamento 

do solo, sendo o provedor da urbanização na maioria dos casos estudados neste 

trabalho; de outro lado, o indivíduo que vive baseado numa sociedade de intenso 

consumo, e tende a buscar esse produto para viver distante dos problemas dos 

grandes centros, com o custo de vida menor; e, no centro desta pauta, encontra se o 

Estado, passivo com os acontecimentos, somente assumindo o oneroso custo das 

linhas estruturais básicas para alimentar uma célula urbana, com abastecimento de 

água, esgotos, energia e fluxos rodoviários sempre ampliados. 

Acredita-se que essas operações poderiam ocorrer de forma melhor planejada e 

projetada, não excluindo o setor privado como ator e patrocinador da urbanização, 

porém induzindo a criação de bairros com centralidades e mais elementos de 

urbanidade, com usos do solo e atividades diversas, por meio de conselhos 

participativos e da relação público-privado, com estudos de impactos sociais, 

ambientais e de vizinhança, e levando em consideração a peculiaridade de cada região 
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e seus atrativos, no sentindo de formar urbanizações com urbanidade e maior mescla 

de grupos e estratos sociais. 

Considerando novas versões de usos que necessitam a cidade do século XXI, leva-se ao 

raciocínio que dependemos de uma nova política de ocupação das áreas residuais, ou 

rurais-urbanas, bem como de planos bem-sucedidos de implementação do que se 

entende como uma nova forma de urbanização que, ao contrário do que ocorre na 

atualidade. Entende-se que o resultado satisfatório para uma ocupação melhor 

estudada, depende de participação de toda sociedade. 
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Figura 34. Foto aérea com a indicação dos empreendimentos de 1985 a 2010. Fonte: elaboração própria. Por motivos de formatação de texto a figura está nas paginas finais em formato A3. 
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Figura 36. Foto aérea com a indicação do núcleo urbano de Itupeva. Fonte: elaboração própria.  
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Figura 37. Foto aérea com a indicação do núcleo urbano de Itupeva, área industrial e loteamentos abertos de 1985 a 1989. Fonte: elaboração própria. 
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Figura 38. Foto aérea com a indicação do núcleo urbano de Itupeva, área industrial, loteamentos de 1985 a 1989 e de 1990 a 1995. Fonte: elaboração própria. 
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Figura 39. Foto aérea com a indicação do núcleo urbano de Itupeva, área industrial, loteamentos de 1985 a 1989, de 1990 a 1995 e de 1996 a 2000. Fonte: elaboração própria. 
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Figura 40. Foto aérea com a indicação do núcleo urbano de Itupeva, área industrial, loteamentos de 1985 a 1989, de 1990 a 1995, de 1996 a 2000, e de 2001 a 2005. Fonte: elaboração própria. 
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Figura 41. Foto aérea com a indicação do núcleo urbano de Itupeva, área industrial, loteamentos de 1985 a 1989, de 1990 a 1995, de 1996 a 2000, de 2001 a 2005, e de 2006 a 2010. Fonte: elaboração própria. 

 


