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1. Introdução  

A produção do espaço urbano é um tema muito debatido dentro da comunidade 

geográfica, mas se nota que a maioria dos estudos destinados a este tema tem como 

recorte territorial às metrópoles e grandes cidades. Atualmente, as cidades médias vêm 

ganhando espaço nas dinâmicas socioeconômicas do país, o que leva a surgirem novos 

estudos sobre a produção do espaço urbano relativos a essas cidades. 

 Neste texto, apresentamos uma discussão sobre a produção do espaço urbano em 

cidades médias, enfatizando a implantação de loteamentos fechados e condomínios 

horizontais, e analisando a atuação do Poder Público frente está prática. 

 Para realizarmos este debate, o nosso recorte territorial recai sobre Marília – SP – 

Brasil, cidade com cerca de 200 mil habitantes, localizada no centro–oeste paulista, a 

aproximadamente 450 km da capital São Paulo. 

  Primeiramente, pretendemos apresentar uma análise de como ocorre o cercamento 

de loteamentos fechados em Marília (SP) e, em seguida, discorreremos sobre as formas 

como se deu a implantação dos loteamentos fechados e condomínios horizontais na cidade, 

analisando como estão sendo aprovados estes empreendimentos imobiliários. 

 A partir destes pontos, podemos estudar a atuação do capital imobiliário e do poder 

público local na implantação dos loteamentos fechados e condomínios horizontais na cidade 

e se as práticas envolvidas nesta relação estão dentro da legalidade ou ilegalidade. 

2. A produção do espaço urbano na cidade de Marília – SP – Brasil 

 A produção do espaço urbano em cidades médias é marcada por fatores e agentes 

que orientam práticas sócioespaciais, a partir de ações especulativas próprias da produção 

                                                 
1 Texto baseado em resultados obtidos da pesquisa de Iniciação Cientifica em andamento “A expansão 
territorial urbana na cidade de Marília (SP) e os loteamentos fechados”,  realizada com apoio da 
FAPESP – Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo. 
2 Universidade Estadual Paulista – UNESP 
Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT 
Campus de Presidente Prudente  
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imobiliária, das decisões e interesses políticos e econômicos do poder público, e do 

potencial de expansão da área urbana fruto de uma maior demanda da população por 

habitação e/ou novas formas de habitat urbano, como, por exemplo, os loteamentos 

fechados e condomínios horizontais. 

 Quando se analisa a produção do espaço urbano em cidades médias, nota-se, por 

muitas vezes, que esta dinâmica é orientada pelos mesmos interesses econômicos que na 

metrópole e nas grandes cidades, porém os resultados destas ações em termos de 

produção e uso dos espaços urbanos não são necessariamente os mesmos, pois o tamanho 

do mercado e o poder aquisitivo nas cidades médias são menores do que os das cidades de 

maior tamanho e importância. 

 A forma materializada da produção do espaço urbano, identificada mais facilmente, é 

a expansão do tecido urbano. Reconhecem-se dois tipos de expansão do tecido urbano, a 

intensiva que se dá pela verticalização e adensamento de novas áreas ao tecido urbano e a 

extensiva que dá se pelo crescimento horizontal, ou seja, por meio da incorporação de 

novas áreas ao tecido urbano. 

 Nossa análise se prende à forma extensiva, uma vez que priorizamos a implantação 

de loteamentos fechados e condomínios horizontais, para o estudo da expansão territorial 

urbana de Marília. 

 Como muitas cidades do interior paulista, a implantação e o crescimento de Marília 

se deu por interesses ligados ao cultivo do café e do algodão. Deste modo, a implantação 

do Município em 1927, fez-se de maneira pouco planejada e intensa, primeiramente devido 

à grande demanda por espaços urbanos em função da chegada de enormes contingentes 

de pessoas e, num segundo momento, foram implantados novos loteamentos com fins 

especulativos. Essa lógica de crescimento pouco planejado e muito intenso, durou até 1985, 

quando a Prefeitura Municipal estabeleceu a obrigação aos loteadores, que pretendessem 

implantar novos loteamentos, de criarem as infra-estruturas, tais como: arruamento, 

asfaltamento, iluminação, água e esgoto; sendo que tudo isto anteriormente à lei era 

fornecido pela municipalidade. A criação desta legislação não fez com que cessasse a 

implantação de novos loteamentos, mas deu, um novo ordenamento a esta prática (LARA, 

1991, p. 117 – 119). 

 Atualmente, a cidade de Marília continua em ampla expansão, ainda que um pouco 

mais controlada. Leme (1999, p. 168) identifica a continuidade do caráter especulativo da 

expansão territorial urbana de Marília, pois a cidade apresenta um crescimento desigual 
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entre a população e a malha urbana, sendo este fato explicado pela regularização de 

loteamentos já existentes, crescimento do capital incorporador e do mercado imobiliário. 

 Este crescimento da cidade, populacional e territorial, juntamente com a atração de 

investimentos, tem feito com que cada vez mais a cidade se caracterize por uma 

estruturação marcada pela segmentação sócioespacial na ocupação do tecido urbano, ou 

seja, uma maior diferenciação entre áreas da cidade, podendo isto, resultar futuramente em 

uma fragmentação do espaço urbano. 

Um dos fenômenos potenciadores de diferenciação, fragmentação e segregação é a 

implantação das novas formas de habitat urbano – os loteamentos fechados e os 

condomínios horizontais – empreendimentos imobiliários antes característicos das grandes 

cidades e metrópoles. Observa-se, em Marília, atualmente, 17 empreendimentos deste tipo, 

sendo que, no âmbito desta dinâmica de implantação destas novas formas de habitat 

urbano, identifica-se práticas de caráter político e econômico, a partir de relações entre o 

capital imobiliário e o poder público. 

3. Poder Público – o fechamento de loteamentos 

 Correa (1989, p. 11) define o espaço urbano como “... produto social, resultado de 

ações acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que produzem e 

consomem o espaço...”. 

Entre esses agentes, Correa cita os proprietários fundiários que “... atuam no sentido 

de obterem maior renda fundiária de suas propriedades, interessando-se em que estas 

tenham o uso que seja mais remunerador possível, especialmente uso comercial ou 

residencial de status” (1989, p.12). 

Os promotores imobiliários são os responsáveis pela incorporação, a transformação 

da terra em mercadoria; o financiamento – investimento para a compra do terreno e 

construção do imóvel; o estudo técnico – viabilização técnica da obra; a construção ou a 

produção do imóvel e finalmente a comercialização desta nova área urbana (CORREA, 

1989, p. 19). 

E, por fim, esse autor analisa o Estado afirmando que este 

“...atua diretamente como grande industrial, consumidor do espaço e de 

localizações especificas, proprietário fundiário e promotor imobiliário, sem 

deixar de ser também um agente de regulação do uso do solo e o alvo dos 

chamados movimentos sociais urbanos” (CORREA, 1989, p. 24). 
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Ainda, segundo Corrêa, o Estado tende a não agir de forma neutra, mas sim 

privilegiando os interesses das classes dominantes, que estão no poder no momento (1989, 

p. 24). 

 Em nossa análise acerca da produção e implantação de loteamentos fechados e 

condomínios horizontais na cidade de Marília, considera-se o Poder Público um agente 

legitimador de ações praticadas pelo capital incorporador, pois como frisou Correa, a ação 

dos agentes produtores do espaço “... se faz dentro de um marco jurídico que regula a 

atuação deles, este marco não é neutro, refletindo o interesse de um dos agentes...” (1989, 

p. 12). 

 Entre as ações do Estado como legitimador das ações do capital imobiliário, vemos o 

fechamento dos loteamentos, que se dá através dos procedimentos institucionais que 

descreveremos a seguir. 

 Em âmbito federal, vemos que não há nenhuma legislação especifica relativa aos 

loteamentos fechados, sendo a eles aplicados a Lei 6.766/79 com modificações previstas na 

Lei 9.785/99, leis estas que regulam o parcelamento do solo urbano. Os loteamentos 

fechados na maioria dos municípios brasileiros são regulados por leis complementares de 

caráter municipal.   

No Município de Marília – SP, a legislação que regula os loteamentos fechados é a 

Lei Complementar 57/93. Segundo essa lei, o fechamento do loteamento é realizado através 

de um contrato de “a concessão de uso” que é dado a titulo precário, gratuito e por tempo 

indeterminado ao loteador e seus sucessores. 

 Analisando esta prática, observa-se algumas irregularidades. Primeiramente, 

baseando-se em Weigand (2003, p. 356), vemos que o contrato de concessão de uso, foi 

criado em 1967, no Decreto-Lei 271/67, e somente a partir da década de 1980, a concessão 

de uso “...foi aceita e propagada como uma forma excelente para a regularização fundiária 

das ocupações de baixa renda e para as áreas de assentamento agrário...”. Segundo 

Weigand, o objetivo da concessão de uso é garantir o “... uso social enquanto a propriedade 

continua pública” (p. 358). 

 Mas o que se nota, atualmente, é que a concessão de uso não está sendo tomada 

apenas para este fim, mas sim como uma iniciativa das incorporadoras para conseguirem o 

fechamento dos loteamentos, de forma “legal”, tendo como legitimador desta ação o Poder 

Público, pois é este que cede a concessão, favorecendo assim as práticas especulativas do 

capital imobiliário. 

 Sobarzo Miño e Beltrão Sposito (2003) observam outra irregularidade no fechamento 

de loteamentos, a partir do contrato de concessão de uso. Para eles, a presença de 
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irregularidades, parte do ato contratual de fechamento que contraria os interesses públicos, 

que deveriam ser respeitados pelo poder público. Na concessão, os acordos são 

estabelecidos unilateralmente, visto que é dada a concessão de direito de uso para os 

residentes, sem que o restante dos moradores e usuários da cidade seja consultado sobre 

essa concessão, havendo, assim a ocorrência da privatização dos espaços públicos. 

 É importante, neste momento, ressaltarmos que não criticamos a existência da 

concessão de uso, mas sim a forma de aplicação deste contrato de forma legal, ou seja, 

gostaríamos que esses princípios, ao serem aplicados, levassem à diminuição das 

desigualdades sociais existentes na cidade, e não reforçassem os privilégios de algumas 

camadas da sociedade dotadas de elevado poder aquisitivo. 

 Outro ponto a ser debatido é o fato de o contrato de concessão de uso, no caso da 

cidade de Marília, ser fornecido por tempo indeterminado, podendo, desse modo, ser 

revogado a qualquer momento pela administração pública local, tendo assim os muros 

retirados. Deste modo, abre-se a questão: Como ficam os moradores que compraram os 

lotes e construíram sua moradia com o intuito de residir em um loteamento fechado e os 

investidores que adquiriram lotes, nestes empreendimentos fechados, assim que terminar o 

contrato ou ser revogada a concessão? 

 Nota-se que estas praticas ocorrem em Marília a partir de 1993, ano em que foi 

implantado o primeiro loteamento fechado e depois da Constituição Federal de 1988, em 

seu Capitulo IV, Artigo 30, garante poderes e autonomia aos municípios no que diz respeito 

à sua legislação urbana. 

4. Loteamentos em condomínios ou condomínios em loteamentos, a aprovação 
destes empreendimentos em Marília – SP. 

A dinâmica de implantação das novas formas de habitat urbano na cidade de Marília, 

remete-nos à discussão da diferenciação entre loteamentos fechados e condomínios 

horizontais, discussão essa que preocupa alguns pesquisadores. 

Entre eles está Caldeira (2000), que não faz distinção entre essas duas formas de 

loteamentos urbanos, pois ela, apenas, define o que são os condomínios horizontais, não 

citando a existência da diferenciação entre estes e os loteamentos. Para a autora, os 

condomínios fechados: 

Consistem em uma série de casas (...) As casas são geralmente construídas 

pelos próprios proprietários, não pelos incorporadores, ao contrário do que é 

regra nos Estados Unidos. Em conseqüência, elas não têm um desenho 

uniforme, embora vários incorporadores incluam nos títulos de venda vários 

regulamentos referentes a recuos, áreas abertas, muros e cercas, tamanho da 
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casa e uso (apenas residencial). Mas eles continuam a ser condomínios, já que 

a propriedade e os uso de áreas comuns são compartilhados coletivamente e 

os moradores têm de obedecer às convenções do condomínio (Caldeira, 2000, 

p. 260 - 261). 

Ao definir tais empreendimentos imobiliários Caldeira, não leva em consideração a 

legislação brasileira, segundo a qual há a diferenciação entre os dois tipos de 

empreendimentos imobiliários: os loteamentos e os condomínios. 

Sobarzo Miño e Beltrão Sposito (2003, p. 39 – 41) fazem uma diferenciação baseada 

nas leis, que segundo esses autores, regulam estes empreendimentos. 

A legislação federal que regula a implantação dos loteamentos fechados é a Lei 

6.766/79 com modificações na Lei 9.785/99, que regula o parcelamento do solo urbano. 

Segundo essas leis, fica estabelecido que um loteamento constitui uma subdivisão do 

terreno original em lotes destinados a edificações, com abertura de novas vias de circulação 

e áreas públicas. Cada loteador deve destinar uma porcentagem da superfície envolvida a 

áreas públicas (ruas, praças, etc...). Estes espaços passam a ser de domínio público, em 

âmbito municipal, logo após o loteamento ser aprovado como tal. Segundo esta mesma lei, 

não há a diferenciação entre loteamentos abertos ou fechados. 

À municipalidade tem cabido medidas para o fechamento dos loteamentos, no caso 

de Marília a Lei Complementar 57/93 traz estas medidas, nesta lei, como já foi citado o 

instrumento utilizado para o fechamento é o contrato de "concessão de uso", segundo o qual 

o município concede a permissão de uso aos residentes de um loteamento especifico sobre 

as áreas de domínio público (ruas, praças, etc), possibilitando e legalizando, deste modo, a 

prática de fechamento dos loteamentos. 

Aos condomínios horizontais e verticais, para Sobarzo Miño & Beltrão Sposito (2003), 

aplica-se a Lei 4.591/64, a qual estabelece que, quando num terreno sem construção, se 

quer levantar mais de uma edificação de um ou dois piso, deverá discriminar-se a parte do 

terreno ocupada pela edificação e sua área de utilização exclusiva, como também a fração 

ideal de todo terreno e das áreas comuns que corresponderá a cada unidade ou edificação. 

Assim sendo um condomínio horizontal caracteriza-se por: 

- Referir-se a casas de um ou dois pisos e não a lotes de terreno; 

- Estas casas constituem as unidades autônomas do conjunto, e nelas se incluem 

as áreas destinadas a utilização exclusiva (ex: jardim); 
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- O comprador desta unidade autônoma passa a ser proprietário dela e de uma 

parte da totalidade do terreno; 

- O comprador tem direitos de propriedade sobre as áreas de uso coletivo (ruas, 

praças, áreas verdes, etc) que, neste caso, não são de domínio público. 

As diferenças entre os loteamentos fechados e condomínios horizontais são as 

seguintes: 

- O condomínio horizontal não implica na subdivisão do terreno original, 

comercializam-se as casas e um terreno destinado ao jardim individual. No caso 

dos loteamentos fechados, o terreno original é dividido em lotes individuais, os 

quais são comercializados individualmente; 

- No condomínio horizontal, o direito de propriedade constitui-se por uma fração 

ideal de todo o terreno, uma fração ideal das áreas comuns e a unidade 

autônoma (casa) e parte do terreno ocupado por ela (jardim e outras áreas não 

edificadas do lote individual). Por outro lado, no loteamento fechado, o objeto da 

propriedade é um lote do terreno, o qual deve ser numerado, individualizado e 

caracterizado com seus limites; 

- No condomínio horizontal as ruas, praças e espaços livres são propriedades dos 

condôminos, os quais têm direito de propriedade de uma fração ideal destas 

áreas comuns. Nos loteamentos fechados as casas, praças e espaços livres são 

de domínio público, exercido pela municipalidade local (SOBARZO MIÑO & 

BELTRÃO SPOSITO, 2003: p. 40-41). 

- Nos loteamentos fechados são comercializados os lotes individuais, enquanto 

nos condomínios horizontais são comercializadas as unidades autônomas 

(casas). 

Acompanhando estas definições do que são loteamentos fechados e condomínios 

horizontais, vejamos o quadro 1. 

Quadro 1 

Marília – SP – Brasil 

Aprovação de loteamentos fechados e condomínios horizontais 

1993 - 2003  
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Loteamento e/ou 
Condomínio 

Ano de 
Aprovação 

Área Total (m2) Forma de 
Aprovação 

Propriedades 
Comercializadas* 

Residencial Esmeralda 
Residence 

1993 274.356,00 Loteamento Lotes 

Residencial Village do 
Bosque 

1996 40.600,00 Condomínio 
Horizontal 

Casas  

Residencial Garden Park 1997 333.592,23 Condomínio 
Horizontal 

Lotes 

Residencial Villagio das 
Esmeraldas 

1999 6.697,28 Condomínio 
Horizontal 

Casas 

Residencial Solar das 
Esmeraldas 

2000 12.278,56 Condomínio 
Horizontal 

Lotes 

Residencial Pedra Verde 2000 39.962,29 Condomínio 
Horizontal 

Lotes 

Residencial Campo Limpo 2000 6.447,68 Condomínio 
Horizontal 

Lotes 

Residencial Jardim do 
Bosque 

2000 14.035,94 Condomínio 
Horizontal 

Lotes 

Residencial Jardim Colibri 2000 13.349,10 Condomínio 
Horizontal 

Casas 

Residencial Portal do 
Parati 

2000 28.940,00 Condomínio 
Horizontal 

Lotes 

Residencial Vale do 
Canaã 

2001 996.676,24 Loteamento Lotes 

Residencial Vila Nova 2001 9.620,31 Condomínio 
Horizontal 

Lotes 

Residencial Campo Belo 2001 242.000,00 Condomínio 
Horizontal 

Lotes 

Residencial “Villa Flora”  2002 93.830,02 Loteamento Lotes 

Residencial Portal da 
Serra 

2003 392.428,03 Loteamento Lotes 

Residencial Portal dos 
Nobres 

2003 162.418,73 Loteamento Lotes 
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* Em destaque os empreendimentos imobiliários aprovados como condomínios horizontais, 

em que estão sendo comercializados os lotes. 

** Comercialização de Lotes ou de Casas (unidades autônomas). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Marília – SP, DPRN – Departamento de Proteção dos 

Recursos Naturais do Estado de São Paulo – Equipe Técnica: Marília – SP e Jornal Diário 

de Marília. 

Org. Júlio César Zandonadi 

 Analisando o quadro 1 e com base nas observações empíricas, notou-se que, na 

cidade de Marília, há algumas irregularidades na implantação de alguns loteamentos 

fechados e condomínios horizontais. 

 Primeiramente, notamos que os condomínios Residencial Garden Park, Residencial 

Solar das Esmeraldas, Residencial Pedra Verde, Residencial Jd. do Bosque, Residencial 

Portal do Parati, Residencial Vila Nova e Residencial Campo Belo, foram apresentados junto 

ao Poder Público Municipal, como condomínios horizontais. No entanto, depois de suas 

respectivas aprovações, esses empreendimentos estão sendo comercializados como 

loteamentos fechados, ou seja, ao invés de estarem sendo comercializadas as unidades 

autônomas (casas) e parte do terreno ocupado por ela, estão sendo comercializados os 

lotes. 

 Já ressaltamos que a aprovação de loteamentos fechados em Marília dá-se através 

da Lei Complementar 57/93. Segundo esta lei, o fechamento está previsto através de um 

contrato de concessão de uso. Vimos também que esta concessão é fornecida pelo poder 

público por tempo indeterminado, deste modo, a qualquer momento o Poder Público local 

pode requerer a revogação da concessão e, com isto, a retirada dos muros. Mas, com a 

aprovação de grandes glebas da cidade como condomínios horizontais essas propriedades 

não estão sob o contrato de concessão, o que torna o direito adquirido por eles irrevogável, 

ou seja, não há nenhum perigo de terem seus muros retirados, do que se deduz que à 

paisagem urbana estão incorporadas a essas barreiras objetivas e subjetivas. 

 Há outras vantagens adquiridas pelo incorporador ao atuar dessa forma. 

Primeiramente, verificou-se que as praças, ruas e vias, não são destinadas ao município e 

ao uso de sua coletividade, ficando elas de uso prioritário e exclusivo dos condôminos. 

Outro ponto decorrente desta prática é o fato de que o projeto de loteamento para a sua 

implantação necessita da aprovação de diversos órgãos de vários níveis institucionais 

(CETESB, GRAPOHAB, DPRN, etc), enquanto os condomínios têm sua aprovação baseada 

apenas do consentimento da Prefeitura Municipal, diminuindo o tempo gasto e o grau de 

exigência para a aprovação, devido, inclusive, à menor burocracia.  No quadro 1, vemos 
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que essa onda de ilegalidade na produção do espaço urbano de Marília tem sua etapa 

identificada, durante os anos de 2000 a 2001, momento no qual tem-se o ápice da 

implantação de empreendimentos imobiliários fechados na cidade. Assim, observamos que 

neste interregno os promotores imobiliários utilizaram suas influências frente ao poder 

público para obterem maior lucratividade e, a partir deste contexto, podemos afirmar que o 

Poder Público age como legitimador das ações dos incorporadores. 

 Esta série de irregularidades na implantação de condomínios e loteamentos 

fechados na cidade de Marília pode-se observar no mapa 1 (p. 12). 

 Nota-se que há alguns empreendimentos imobiliários localizados fora da malha 

urbana, os quais são chamados de condomínios de chácaras. São eles os Condomínios 

Residencial Campo Belo, Residencial Vila Nova e Residencial Green Valley. Tais 

empreendimentos são formados por chácaras e localizados na área rural do município, mas 

estão sendo aprovados como condomínios horizontais urbanos, fazendo com que está 

pratica se torne contraditória. 

 Para tentar legitimar esta prática o Poder Público Municipal, organizou um Projeto de 

Lei que regularizava a implantação de condomínios de sítios de recreio, projeto este não 

aprovado pelas instâncias estaduais, devido à dualidade contida na lei entre elas está no 

Art. 1º que trata do “O parcelamento, para fins urbanos, de imóvel rural...”.  

Mapa 1 – Marília – SP – Loteamentos e Condomínios Horizontais – (I)legalidade – 1993 
– 2003 
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 A urbanização paulista contemporânea tem algumas características e Beltrão Sposito 

(2002: p. 397-398) destaca algumas delas, afirmando que “as novas territorialidades não 

são marcadas, apenas, pela extensão e descontinuidade, mas também pela multiplicação 

das áreas centrais e tendência à diversificação do conteúdo social e econômico de suas 

áreas periféricas”. Esta descontinuidade do espaço urbano promove a tendência da 

implantação de novos espaços de consumo (shopping centers) e novas formas de habitat 

urbano (os loteamentos fechados e conjuntos habitacionais). 

 Esta nova tendência tem sido notada com grande evidência no interior paulista, onde 

estão localizadas inúmeras cidades de porte médio. Estes espaços atualmente são os 

preferidos pelo capital incorporador para a implantação dos novos espaços de consumo e 

das novas formas de habitat urbano. O porquê desta atração está no fato de que , “... a 

renda per capita média de seus moradores se elevou e a concentração demográfica encerra 

um mercado potencial tão atraente como das capitais” (BELTRÃO SPOSITO, 2002: p. 406). 

A elevação da renda per capita dos moradores, deve-se ao fato de que grandes 

empresas provindas da região metropolitana estão se instalando nestas cidades, em busca 

de menores custos para a produção, deste modo, atraindo para estas cidades de porte 

médio uma população também provinda da metrópole, com mão-de-obra especializada e 

com grandes rendimentos. 

 Esta “nova” população busca manter os mesmos valores e costumes que mantinham 

em seus antigos locais de moradia, assim, entra em cena o capital incorporador, que age 

sempre visando o lucro, que com a produção de habitação para uma camada da população 

com maior poder econômico, traz como resultado um maior preço da terra e alto status a 

áreas da cidade. 

 Nas cidades médias, a atuação do capital incorporador, na produção de novas áreas 

para moradia, faz-se através de um aparato político-juridico, ou seja, é na escala da 

municipalidade que o capital incorporador tende a ser mais favorecido pelo poder público, 

pois o aparato político-juridico tende a assegurar a dominação das classes dominantes e a 

regulação das contradições que se manifestam entre elas, em diferentes instâncias 

(econômica, política, ideológica, etc...) (CASTELLS, 1983: p.248). 

 Estas ações do capital incorporador e a legitimação das mesmas pelo poder público 

podem ser identificadas na cidade de Marília – SP, pois como ressaltamos, a implantação 

das novas formas de habitat urbano nesta cidade está repleta de ilegalidades. 

 Vimos que, em Marília, o fechamento de loteamentos, dando-se através da 

concessão de uso ou como condomínios horizontais, não está dentro da legalidade, pois em 

ambas as práticas há fatores que infringem os direitos dos outros moradores da cidade. 
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 Diante do contexto explicitado, vemos que as cidades de porte médio são campos 

férteis para atuação e manutenção das elites locais, Corrêa (1989: p.26), afirma que a razão 

para isso é a de que: 

“...a legislação garante à municipalidade muitos poderes sobre o espaço 

urbano, poderes que advém, ao que parece, de uma longa tradição reforçada 

pelo fato de que, numa economia cada vez mais monopolista, os setores 

fundiário e imobiliário, menos concentrados, constituem-se em fértil campo de 

atuação para as elites locais.” 

 A atuação das elites locais, quase sempre têm como objetivo o crescimento 

econômico, sem que para isso suas ações tendam a acentuar as desigualdades sociais 

dentro da cidade. Esta atuação fica clara ao analisarmos a implantação de loteamentos 

fechados e condomínios horizontais pela cidade, pois, tais empreendimentos são por si só 

acentuadores da segmentação do espaço urbano, podendo levar a uma fragmentação, ou 

seja, à inexistência de comunicação social e espacial entre os segmentos de alto poder 

aquisitivo e de baixo poder aquisitivo. 
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