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RESUMO 
 

Cada vez menos presentes nas grandes metrópoles, atributos ambientais 
consubstanciam-se em diferencial de localização de imóveis urbanos, transformando 
a natureza em desejo de consumo e de especulação imobiliária. Tal fenômeno 
coaduna com a expansão urbana periférica, dispersa e murada, simbolizada pelos 
loteamentos e condomínios fechados, que estabelecem um novo padrão de 
segregação social e espacial nas cidades contemporâneas. Esses empreendimentos 
agregam à moradia os discursos da segurança, do status social, da qualidade de vida 
e da exclusividade, frequentemente associados a atributos ambientais, a exemplo 
de uma paisagem notável. Ao mesmo tempo, são tipologias controversas do ponto de 
vista do planejamento urbano, principalmente quanto às distorções no processo de 
parcelamento do solo e nos possíveis prejuízos ao interesse público, cujo significado 
privilegia o valor de uso da cidade e da natureza. Nesse sentido, essa pesquisa tem 
como objetivo analisar os vínculos entre os processos de produção espacial, 
especialmente por meio do parcelamento do solo, e a apropriação de atributo 
ambiental por condomínios e loteamentos fechados à beira da Represa do Iraí, no 
município de Quatro Barras, na porção leste da Região Metropolitana de Curitiba. 
Com base em referencial teórico sobre as virtualidades da produção capitalista do 
espaço e da relevância do papel do Estado nessa produção, realiza-se análise 
empírica de empreendimentos que configuram situação monopolista em relação à 
paisagem atribuída ao lago da mencionada Represa. A análise se estrutura em três 
escalas espaciais – regional, da inserção urbana e local, inter-relacionadas. Confirma-
se a hipótese levantada de que o processo de parcelamento do solo, regulamentado 
por legislações urbanísticas e ambientais, converteu-se de instrumento de 
planejamento e desenvolvimento urbano, em instrumento de apropriação privada e 
fonte de renda de monopólio. Verifica-se que, tendo como contexto a dinâmica 
populacional e econômica da metrópole, a Represa do Iraí motivou a implantação de 
loteamentos e condomínios fechados em Quatro Barras, estabelecendo um padrão 
de ocupação emergente e que qualifica a fragmentação e a segregação da estrutura 
urbana. Os processos de aprovação e consolidação desses empreendimentos são 
permeados por irregularidades, muitas vezes dotados de aparente legalidade 
e legitimidade difusa, em que se configuram modalidades híbridas de parcelamento 
do solo. O Estado, por meio de sua omissão e, por vezes, ação, delegou ao ente 
privado o protagonismo no planejamento e na produção do espaço, que assim 
transformou-se em verdadeira expressão do individual em detrimento do coletivo, sem 
ponderações ou contrapartidas à cidade como um todo. Quanto ao lago do Iraí, em 
que pese suas múltiplas funções urbanas e seu potencial de uso público, observa-se 
a incessante construção de restrições ao seu acesso pelo público em geral, por meio 
de um complexo murado, que asseguram monopólio a uma parcela da população 
de alta renda. 
 
 
Palavras-chaves: parcelamento do solo; produção espacial; Represa do Iraí. 

 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
Less and less present in large metropolitan areas, environmental attributes are 
reflected in the differential of urban properties, transforming nature into a desire for 
consumption and real estate speculation. This phenomenon is consistent with the 
peripheral, dispersed and walled urban expansion, symbolized by subdivisions and 
closed condominiums, which establish a new pattern of social and spatial segregation 
in contemporary cities. These developments add to the living spaces the speeches of 
security, social status, quality of life and exclusivity, often associated with positive 
environmental attributes, such as a remarkable landscape. At the same time, they are 
controversial typologies from the view point from urban planning, mainly regarding the 
distortions on land development process and the possible damage to the public 
interest, whose meaning privileges the use value of the city and nature. In this sense, 
this research aims to analyze connections between spatial production and the 
appropriation of an environmental attribute by closed plots of lands and residential 
condominiums on the edge of the Iraí lake, city of Quatro Barras, eastern Curitiba 
metropolitan region. Based on a theoretical framework on the virtualities of the 
capitalist production of space and the relevance of State in this production, an empirical 
analysis of undertakings that configure a monopolistic situation in relation to the 
landscape attributed to the lake of the mentioned dam is carried out. The analysis is 
structured on three spatial scales – regional, urban and local, interrelated. The 
hypothesis is confirmed that the land subdivision process, regulated by urban and 
environmental legislation, has become an instrument of urban planning and 
development, an instrument of private appropriation and a source of monopoly income. 
It appears that, in the context of the population and economic dynamics of the 
metropolis, the Iraí dam motivated the implementation of plots of lands and 
condominiums in Quatro Barras, establishing an emerging occupation pattern that 
qualifies the fragmentation and segregation of the urban structure. The approval and 
consolidation processes of these projects are permeated by irregularities, often 
endowed with apparent legality and diffuse legitimacy, in which hybrid modalities of 
land subdivisions are configured. The State, through omission and, at times, action, 
delegated to the private sector the protagonism in the planning and production of 
space, which thus became an individual expression and a collective loss, without 
consideration or retribution to the city. Regarding the Iraí lake, despite its multiple urban 
functions and its potential for public use, there is an incessant construction of 
restrictions on its access by the general public, through a walled complex, which 
ensure monopoly to a portion of the city occupied by high income people. 

 
 

Keywords: plots of land; spatial production; Iraí dam.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

A terra, cercada e transformada em mercadoria tornou-se elemento essencial 

para a formação e reprodução do capital (ROLNIK, 2015). Trata-se de uma 

mercadoria produzida, geralmente por meio do parcelamento do solo, e que tem sua 

valorização variável de acordo com características específicas e, muitas vezes, 

externas ao terreno propriamente.  

Seja a qualidade da infraestrutura, o acesso a serviços, ou o prestígio social 

da vizinhança, o capital imobiliário terá sua valorização relacionada às vantagens 

locacionais, tendo como fator relevante a escassez, inerente à lógica do consumo 

(SINGER, 1978). E nesse sentido, a cidade contemporânea é lugar privilegiado para 

criar e explorar necessidades escassas.  

As desigualdades permitem a dinâmica de mercado gerar especulação 

financeira sobre os ativos imobiliários inseridos em áreas entendidas como 

privilegiadas. No Brasil, notadamente, a partir da segunda metade do século XX, com 

a industrialização e intensificação da urbanização, de maneira acelerada e não 

planejada, decorreram arranjos espaciais complexos, nos quais não é possível 

satisfazer a todos.  

É nesse contexto que a natureza é apropriada, transformando-se, 

mercadologicamente, em atributo para o produto imobiliário, porquanto se torna cada 

vez menos presente nas grandes metrópoles. Atributos ambientais, como paisagens 

naturais, são bens difusos, garantidos pela Constituição como patrimônio de todos, 

essencialmente como valor de uso. Mas, a partir do momento que se consubstanciam 

em diferencial de localização do imóvel urbano, agregam valor de troca, e se tornam 

passíveis de apropriação. 

Essa conjuntura coaduna com demandas crescentes pelo isolamento e a 

exclusividade, que impulsionaram ocupações periféricas e dispersas voltadas à elite, 

como os condomínios e loteamentos fechados (BHERING; MONTE-MOR, 2006). 

Tendência essa que se verifica em Curitiba, em que empreendimentos residenciais 

horizontais e fechados, voltados à uma população alta renda, têm se configurado 

como modo preferencial de habitar dessa classe, alcançando a extensa região 

circunvizinha à capital paranaense. 
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Evidenciam-se ocupações nesse padrão na franja leste da Região 

Metropolitana de Curitiba, encontradas à beira da Represa do Iraí. Nesse recorte, é 

considerável e crescente o número de condomínios fechados, que anunciam não só 

um modo de vida próximo a natureza, mas a paisagem natural permanente que o 

espelho d’água da Represa do Iraí proporciona. 

Mencionada Represa, executada perto de 2000, tem como interface os 

municípios de Pinhais, Piraquara e Quatro Barras, com acesso facilitado à Curitiba 

por rodovias federais e estaduais. Sua relevância para o abastecimento de água da 

metrópole e sua função pública, bem como o impacto de sua implantação no território 

e paisagem, motivou o governador à época de sua inauguração, Jaime Lerner, a 

vislumbrar a possibilidade do uso da região como um parque, voltado ao lazer e à 

preservação, a exemplo de outras represas, como a do Passaúna. 

No entanto, observou-se a intensificação da ocupação urbana na área, e, em 

particular, no município de Quatro Barras, a conformação de se um reduto de 

condomínios fechados, que monopolizaram o acesso ao atributo ambiental. A região 

é permeada por grandes muros e elementos de controle de acesso, o que tem 

implicações para toda estruturação urbana, extrapolando a discussão do próprio bem 

ambiental.  

No campo de estudo do planejamento urbano, são várias as pesquisas que 

atestam as controvérsias quanto aos enclaves urbanos, como os riscos a urbanidade 

e os prejuízos à integração da malha urbana. Afinal, a cidade é um todo, e não apenas 

como uma junção de vários “loteamentinhos” e construções (POLLI, 2006; ROLNIK, 

2008). Portanto, a produção urbana no entorno da Represa do Iraí, no município de 

Quatro Barras, tendo a paisagem como componente fundamental, agrega questões 

de ordem ambiental e urbana.  

As dimensões ambiental e urbana, apesar de originalmente parecerem 

opostas, em políticas públicas são tratadas com proximidade, e muitas vezes 

convergem na paisagem. Sobre a questão ambiental, ainda se observa que é arena 

protagonista da gestão do espaço metropolitano, demandando ações articuladas entre 

os entes federados (LIMA, 2000). 

Nesse cenário, são relevantes os instrumentos de parcelamento do solo e de 

zoneamento, que orientam o uso e a ocupação do solo e, também, como ato do Poder 

Público, veiculam restrições e permissividades, o que pode ensejar em camadas de 

desvalorização ou valorização do capital imobiliário. 
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É da análise desses instrumentos que exsurgem as explicações e 

encadeamentos para a forma como se dá a produção e a apropriação do espaço 

urbano e de atributos ambientais. Circunstancialmente, no município de Quatro 

Barras, os condomínios fechados, por exemplo, coincidem com determinadas Zonas 

de Ocupação Orientada, que, em síntese, favorecem ocupação de baixa densidade e 

impacto, a qual esses empreendimentos têm se colocado como modelo. 

Constata-se o agente estatal, responsável pelo planejamento urbano, como 

detentor da maior responsabilidade quanto às desigualdades produzidas na cidade, 

via investimentos e legislações que condicionam a expansão urbana (CALDEIRA, 

2011). Por isso, ações estatais devem se balizar pelo interesse público, ainda que o 

mercado force condições que viabilizem tão somente a produção e a reprodução do 

capital imobiliário (FRANZONI, 2014). 

Atualmente, há modelos de gestão pública que apontam o empreendedorismo 

e a competitividade cada vez mais presentes na administração de cidades, 

oportunizando negociações e inovações na convenção urbana que favorecem 

interesses determinados (HARVEY, 1973; SANTOS, 1982; VAINER, 2000). 

Conquanto, é por meio das políticas públicas relacionadas a produção urbana que se 

pode garantir a observância do bem comum, da função social da propriedade e do 

direito à cidade.  

Nessa direção, questiona-se, no caso da Represa do Iraí, quais as 

contradições no processo de produção do espaço, envolvendo agentes privados e 

públicos, que ensejaram na apropriação do atributo ambiental paisagem, ora de 

interesse público, ora de interesse privado. 

 

1.2 OBJETIVOS E ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Tendo em vista o exposto no tópico anterior, tem-se como objetivo geral dessa 

pesquisa analisar os vínculos entre os processos de produção do espaço, 

especialmente por meio do parcelamento do solo, e a apropriação de atributo 

ambiental por condomínios fechados à beira da Represa do Iraí, no município de 

Quatro Barras, na porção leste da Região Metropolitana de Curitiba. 

Como aproximação inicial ao tema, observa-se que processos que relacionam 

legislação, Estado e mercado imobiliário possibilitam a apropriação de atributos 
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ambientais, como paisagens naturais relevantes, por empreendimentos fechados, de 

modo que o interesse privado se sobrepõe ao interesse público. 

O pressuposto adotado é de que o mercado imobiliário tem se apropriado de 

atributos ambientais, notadamente por meio da valoração da paisagem, para difundir 

um padrão de ocupação intramuros, que configura a condominialização da periferia 

urbana.  

A hipótese levantada é que o processo de parcelamento do solo, 

regulamentado por legislações urbanísticas e ambientais, converteu-se de 

instrumento de planejamento e desenvolvimento urbano, em instrumento de 

apropriação privada de atributos ambientais e fonte de renda de monopólio, 

constituindo prejuízos ao interesse público em favor de interesses particularistas 

(Figura 1). 

 

Figura 1 - Ilustração da hipótese levantada. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

De maneira geral, essa dissertação se organiza em três etapas: (1) 

fundamentação teórica; (2) estudo empírico; e por fim, (3) considerações finais, em 

que se condensa os argumentos em atendimento ao objetivo geral da pesquisa e a 

comprovação da hipótese. Cada capítulo da pesquisa está associado a um objetivo 

específico, que complementa o objetivo geral, conforme Quadro 1.  

A fundamentação teórica abrange dois capítulos, tendo como temáticas 

principais a produção capitalista do espaço e o papel do Estado nessa. É realizada 

por pesquisa bibliográfica, em livros, dissertações, teses e artigos científicos; e 

pesquisa documental, em legislações. 

Sobre o fenômeno da produção do espaço, cabe mencionar que se adota um 

posicionamento ao encontro do lecionado pelos autores Lefebvre e Harvey, os quais 

possuem uma interpretação marxista de mundo. Os principais conceitos teóricos 
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abordados são: terra-mercadoria; renda de localização; renda de monopólio; 

segregação; política urbana; e interesse público. Confronta-se o debate em torno 

desses conceitos com regulamentações brasileiras que concretizam princípios e 

instrumentos da política urbana, em particular sobre parcelamento do solo.  

Tendo como base a fundamentação teórica, realiza-se pesquisa empírica 

sobre condomínios fechados no município de Quatro Barras, na Região Metropolitana 

de Curitiba, que possuem relação direta com a Represa do Iraí. Dada a complexidade 

do recorte escolhido, opta-se por uma análise qualitativa em três escalas – regional, 

da inserção urbana e local, para as quais são utilizadas fontes bibliográficas, 

documentais e levantamento de campo, detalhadas no capítulo quatro, que trata da 

metodologia dos estudos de caso. 

Nesse mesmo capítulo, explica-se os elementos-chave de análise, bem como 

o processo de definição dos recortes de estudo, que justificam a escolha de dois 

empreendimentos para investigação em escala local – os condomínios Pousada 

Quatro Barras e Aldeia do Lago, que possuem relação direta com o atributo ambiental 

em questão. 

Além da contribuição à discussão da dinâmica imobiliária da Região 

Metropolitana de Curitiba, com enfoque ao eixo de expansão leste, pretende-se 

contribuir ao campo das políticas públicas urbanas e ambientais, em diferentes níveis 

administrativos, isoladamente e articulados. Tem-se como motivação para a pesquisa 

que reconhecer, em detalhe, procedimentos relativos à produção do espaço, 

considerando os vários atributos, agentes e lacunas, pode fortalecer o processo de 

planejamento urbano, no sentido de construção de uma cidade mais justa. 
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Quadro 1 - Esquematização da estrutura da dissertação. 

 Capítulos Objetivos específicos 
 

Metodologia 
 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 T

E
Ó

R
IC

A
 A produção 

capitalista do 
espaço: monopólio, 
natureza e 
segregação 

Compreender os conceitos de renda da terra, 
especialmente a de monopólio, e como essa 
se associa à natureza e aos condomínios na 
cidade capitalista. - Pesquisa 

bibliográfica: livros, 
teses, dissertações 
e artigos científicos; 
-  Pesquisa 
documental: 
legislações. 

O papel do Estado 
na produção do 
espaço: princípios, 
instrumentos e 
contradições 

Investigar o papel do Estado na 
intermediação de conflitos de interesses 
público e privado, inerentes a produção 
espacial. Em particular, compreender as 
regulamentações e contradições 
relacionadas ao parcelamento do solo no 
Brasil. 

E
S

T
U

D
O

 E
M

P
ÍR

IC
O

 

Análise regional 

Investigar fatores fundamentais na produção 
do espaço urbano de Curitiba, sobretudo na 
porção leste, a partir da implantação da 
Represa do Iraí, e que oportunizaram a 
ocupação por condomínios fechados no 
município de Quatro Barras. 

- Pesquisa 
bibliográfica: livros, 
teses, dissertações 
e artigos científicos; 
- Pesquisa 
documental: 
legislações, planos, 
matrículas 
imobiliárias, 
processos judiciais; 
- Levantamento de 
campo: visitas, 
conversas e 
relatórios 
fotográficos. 

Análise da inserção 
urbana 

Relacionar as características e estruturação 
do ambiente urbano de Quatro Barras à 
localização dos condomínios fechados e da 
Represa do Iraí. 

Análise local 

Descrever e analisar os processos de 
aprovação, implantação e consolidação dos 
condomínios fechados Pousada Quatro 
Barras e Aldeia do Lago, à beira da Represa 
do Iraí, tendo em conta as normas legais e 
os interesses público e privado associados à 
produção urbana e ao atributo ambiental em 
questão. 

C
O

N
S

ID
E

R
A

Ç
Õ

E
S

 
F

IN
A

IS
 

- 

Analisar os vínculos entre os processos de 
produção espacial e apropriação de atributo 
ambiental por condomínios fechados à da 
Represa do Iraí, em Quatro Barras, na franja 
leste da RMC. 

- Associação das 
reflexões teóricas e 
empíricas. 

Fonte: Elaboração própria. 
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2 A PRODUÇÃO CAPITALISTA DO ESPAÇO: MONOPÓLIO, NATUREZA E 

SEGREGAÇÃO 

 

2.1  TERRA MERCADORIA: LOCALIZAÇÃO E RENDA DE MONOPÓLIO  

 

O entendimento do espaço como produção social, já consolidado na literatura 

por tantos autores1, é o que embasa a compreensão da terra como mercadoria. A 

terra, que possui valor inerente de uso, desde o século XVII2, tornou-se elemento 

essencial para formação e reprodução do capital, da mais-valia, por meio da compra 

e venda de suas partes (ROLNIK, 2015; HARVEY, 2016).  

No caso do espaço urbano, estas partes são produzidas por meio da 

incorporação de glebas no perímetro urbano e posterior parcelamento do solo, e o 

acesso formal a elas é feito pela compra de um direito de propriedade ou pelo 

pagamento de um aluguel (SINGER, 1978). A propriedade privada, individual e 

intransferível, de acordo com Marés (2003), é o que permitiu que a terra se tornasse 

mercadoria. 

Observa-se que a terra é mercadoria diferenciada, que não se desloca no 

espaço. Também se trata de um capital, porque, dentro da lógica capitalista, é pauta 

de disputas e proporciona renda. Mas, diferente dos demais capitais, não gera lucro 

conforme o processo social de produção (SINGER, 1978). Ainda, a terra é condição 

essencial para as atividades de produção, porém não é um meio de produção de fato. 

São características complexas e que justificam condições de valor particulares 

o bastante, cabendo uma reflexão mais aprofundada. Além disso, muitos dos 

problemas e obstáculos cotidianos estão ancorados na questão espacial, e as 

soluções podem ser dadas pela apreciação das diversas virtualidades propiciadas 

pela precificação do solo. 

Sendo o espaço produzido por trabalho humano3, Villaça (2012) afirma que é 

conveniente questionar qual o produto desse trabalho. A resposta mais comum seriam 

as benfeitorias – o desmatamento, o arruamento, a cerca, as construções. E todos 

                                            
1 Lefebvre, Harvey, Gottdiener, Côrrea, Villaça, Monte-Mór, entre outros. 
2 De acordo com Sposito (2010), a transformação da terra em mercadoria remete à transição do sistema 
feudal para o sistema capitalista, com o fim da Idade Média.  
3 Para Milton Santos (2014), toda ação humana é trabalho. O trabalho do homem, diferente de outros 
animais, envolve aprendizado prévio e invenção, e é um processo permanente de troca recíproca com 
a natureza. 
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esses elementos são produtos por si só. Mas a resposta correta para o produto do 

espaço seria a localização, ou a “terra-localização”, resultado de um trabalho coletivo 

(SINGER, 1978; VILLAÇA, 2012). 

A localização é um valor de uso que, segundo Lojkine (1997, p. 154), reside 

na “propriedade que o próprio espaço urbano tem de fazer com que os diferentes 

elementos da cidade se relacionem entre si”, combinando socialmente meios de 

produção e meios de reprodução de uma formação social. Essa capacidade é fruto do 

trabalho humano feito fora do terreno, o que David Harvey (1980) chama de 

externalidade, e é ela que garante rendimento a terra urbana mesmo que essa não 

abrigue nenhuma atividade produtiva (VILLAÇA, 2012).  

A mais-valia urbana é o excedente apropriado pelos proprietários de terra e 

compõe o preço da terra (MONTE-MÓR; ALMEIDA, 2011). Trata-se da valorização do 

terreno, chamada por Magalhães, Tonucci e Silva (2011, p.19) de “sobrelucro espacial 

apropriado pelos proprietários de terra”. Sobrelucro que pode ser induzido, inclusive, 

pelo poder público, por meio de investimentos que geram valorização. 

A parte do rendimento da terra que está relacionada a realização de qualquer 

atividade produtiva ou não produtiva sobre ela é uma perspectiva explorada por Marx. 

Para o autor, o solo seria um instrumento de produção e suporte passivo de meios de 

produção (fábrica), circulação (armazéns e bancos) e consumo (residências). Seu 

valor derivaria do pagamento pelo uso de um direito, e corresponderia a uma parcela 

da mais-valia decorrente de atividade produtiva. Trata-se da “terra-capital”, a qual é 

se caracteriza como renda absoluta (VILLAÇA, 2012; ALMEIDA; MONTE-MÓR, 

2017). 

No entanto, Villaça (2012) argumenta que o entendimento de Marx sobre o 

solo urbano é insuficiente. Na cidade, a terra dificilmente é utilizada como meio de 

produção, tão pouco sua capacidade de suporte varia muito. O que varia 

consideravelmente de um ponto para o outro da cidade são os atributos da 

localização4, apropriados e incorporados ao valor do capital, como valor de troca. 

O espaço urbano, desigual, é um lugar privilegiado para valorização e 

especulação financeira sobre localizações. Meios de consumo coletivos, como 

                                            
4 Almeida e Monte-Mór (2017), Singer (1978), entre outros autores, atribuem à localização o conceito 
de renda diferencial. Villaça (2012) prefere não utilizar esse conceito dada complexidade de 
composição do preço da terra, que é um valor produzido por muitos fatores, difíceis de serem 
precificados sob uma mesma lógica. 
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rodovias, rede de água e esgoto, telefonia, equipamentos urbanos, bancos, 

supermercados, entre tantos outros fatores, geram vantagens locacionais, disputadas. 

A quantidade e diversidade desses atributos gera muitas combinações, e 

quanto mais difícil de reproduzi-las, maior é a valorização da “terra-localização”. “Todo 

proprietário de uma terra-localização é proprietário de um bem irreproduzível” 

(VILLAÇA, 2012, p. 38). É nesse sentido, que se tem um terceiro componente ao preço 

da terra: o monopólio. 

A renda de monopólio nasce das condições de demandas, e tem a escassez 

e o poder de compra como fatores (ALMEIDA; MONTE-MÓR, 2017). Consiste em que 

os que dispõem de monopólio, por meio da instituição jurídica da propriedade privada 

e graças a localização, podem cobrar preços mais elevados pelo produto que vendem, 

o que vale tanto para empresas, quanto para fins de habitação.  

Os monopólios podem ser produzidos, não produzidos, e nem todos os 

proprietários possuem posição monopolista. Os monopólios produzidos geralmente 

aglomeram condições de localização até um limite que os torna disputáveis, como os 

centros das cidades. Essas regiões geralmente acumulam trabalho humano ao longo 

de muito tempo, o que torna suas circunstâncias praticamente impossíveis de serem 

reproduzidas (VILLAÇA, 2012). 

Villaça (2012) exemplifica o monopólio produzido citando a esquina da 

Avenida Paulista com a Rua Augusta, em São Paulo, em que para se reproduzir todos 

os atributos que justificam sua valorização seria necessário reproduzir toda a cidade, 

sua população, as atividades e relações sociais. É uma combinação de fatores que só 

existe e existirá ali, ou seja, um monopólio. 

Quanto aos monopólios não produzidos, Villaça (2012) utiliza o exemplo dos 

proprietários de lotes com vista para o Pão de Açúcar, ou para a Praia de Ipanema, 

que detém um monopólio oferecido pela natureza. Ainda assim, há trabalho humano 

que viabiliza o desfrute desse monopólio, e esse valor é contabilizado, mesmo que 

não tenha o maior peso. 

Os monopólios não produzidos podem se dar até mesmo na periferia, que 

geralmente não oferece muitas oportunidades de monopólio. Lotes periféricos têm um 

histórico de intervenções menor, o que possibilita a reprodução de uma localização, 

por meio da incorporação de trabalho humano, ou seja, a construção de um sistema 

de recursos. Nesse caso, o valor da “terra-localização” tem um peso maior, e o preço 

da terra será próximo à expressão monetária do trabalho envolvido (VILLAÇA, 2012).  
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Ou seja, lotes na periferia geralmente são valorados de acordo com a 

pavimentação da rua, a iluminação, entre outros fatores que coincidem de um para o 

outro, não há nenhuma peculiaridade. Exceto quando se tem algum atributo ambiental 

escasso, ou por meio de condomínios de elite. 

Isso porque é possível produzir um monopólio por meio do provimento de 

status para os seus moradores (ALMEIDA; MONTE-MÓR, 2017). No caso de 

condomínios fechados periféricos, o monopólio se dá por três fatores: a quantidade 

reduzida da produção de moradias; a alta solvabilidade dos compradores; e o alto 

grau de diferenciação real e/ou simbólica das moradias (BARBOSA; GOMES, 2016, 

p. 341). 

Utiliza-se os desejos de consumo das classes sociais mais altas para construir 

uma localização. Bairros de camadas superiores são objetivamente diferentes, 

resultado de produção material, e se tornam signo de distinção social, esta passível 

de preço de monopólio. Essa especificidade é o que reproduz uma tendência de 

classes mais ricas e classes mais pobres se excluírem no espaço urbano (BOTELHO, 

2008). 

Destaca-se que a produção do monopólio está condicionada a um 

determinado período histórico, de modo que, uma área pode ser considerada muito 

especial e valorizada em um momento, e logo em seguida sofrer uma queda. “O lugar 

de monopólio é criado e recriado em diversos momentos e em distintos fragmentos 

da cidade” (BARBOSA; COSTA, 2012). 

A título de síntese, cabe retomar Villaça (2012), que condensa os 

componentes do preço da terra explorados nesse tópico, quais sejam: (1) o oriundo 

da renda absoluta/ capitalizada; (2) o oriundo do valor da terra-localização; (3) e o que 

exprime o preço de um monopólio.  

As proporções desses componentes variam, como constatado em alguns 

exemplos dados, e só podem ser avaliados diante de um problema empírico. Tendo 

em conta o objetivo geral dessa pesquisa, destaca-se o elemento natureza, que pode 

ser incorporado como mais um atributo à “terra-localização”, ou se configurar como 

um monopólio, no caso das paisagens cênicas, como é o caso da Represa do Iraí 

(Figura 2). 
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Figura 2 - Paisagem da Represa do Iraí, vista do condomínio fechado Aldeia do Lago. 

    
Fonte: imovelweb.com (2019). 

 

2.2 NATUREZA MERCADORIA:  NOVAS RARIDADES NA CIDADE E A 

APROPRIAÇÃO POR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

 

Natureza e cidade estão intrinsecamente relacionadas. “Não existe cidade, nem 

espaço urbano, sem jardim, sem parque, sem simulação da natureza, sem labirintos, 

sem evocação do oceano ou da floresta, sem árvores torturadas até tomarem formas 

estranhas, humanas e inumanas” (LEFEBVRE, 1999). 

Já dessa afirmação de Lefebvre se verifica que os elementos naturais, 

principalmente no contexto urbano, tornaram-se passíveis de produção e apropriação, 

agregando valor de troca, acompanhando a lógica da terra-mercadoria. Tem-se uma 

natureza cada vez mais artificializada, escassa e valorizada na cidade, decorrente de 

um processo histórico. 

A natureza, incluindo a terra, é o primeiro valor da economia, a primeira 

mediação humana para produção, como fonte de recursos (DUARTE, 2004). 

Protagonizou disputas, tensões políticas e motivou o desenvolvimento institucional, 
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incluindo a propriedade privada, por meio da qual é possível a apropriação (CAPRA; 

MATTEI, 2018). 

A utilização de elementos naturais para a qualificação urbana remete a 

Antiguidade Clássica, quando jardins e ruas arborizadas já configuravam um desejo 

de recriar um “reino” da natureza (HENRIQUE, 2006). Quanto à apropriação, alude-

se à Idade Média, realizada de maneira primitiva, por meio de cercamentos. É o 

momento que se viu a intensificação da atividade agrícola e o reconhecimento da terra 

como fonte de poder (FACHIN, 1988). 

A partir de então, ar, oceano, regiões litorâneas, entre outros bens naturais, que 

caracterizavam os “bens comuns” ou “commons”5 para os romanos e não podiam ser 

possuídos, foram delegados à uma autoridade, que os protegeria, controlando o 

acesso (CAPRA; MATTEI, 2018). 

Conquanto, é na modernidade, que todo o instrumental de apropriação da 

natureza é organizado pelo capitalismo. Sob influência do humanismo renascentista, 

a relação homem-natureza se inverte totalmente, e se estabelece o paradigma 

mecanicista/cartesiano, em que o homem é capaz de dominar e controlar a natureza 

por meio do conhecimento (CAPRA; MATTEI, 2018). É o “triunfo da arte e do artifício 

sobre a natureza” (HENRIQUE, 2004, p. 119).  

A natureza bruta passa a ser antítese do progresso técnico, e nesse sentido, 

as cidades se tornaram espaços simbólicos. Lugares altamente tecnificados, que 

vieram a ser o habitat natural do homem, e onde a paisagem natural se torna exceção, 

carregada de imagens e fantasias (HARVEY, 1980). 

Destaca-se que a paisagem é muito mais do que uma constatação morfológica, 

urbana ou natural, mas uma fotografia a partir do campo visual humano que carrega 

valores subjetivos, modos de vida, desejos e padrões de consumo (LEFEBVRE, 1976; 

COSTA; LESSA, 2012; GONÇALVES, 2015). 

Na modernidade, esses valores eram proporção, ordem e geometria, e os 

jardins e praças, que representavam a natureza no ambiente urbano, eram 

desenhados seguindo essas diretrizes, dando início a um processo de simulacro da 

natureza, uma natureza que não apresenta riscos ao homem (HARVEY, 1996b; 

                                            
5 Fritjof Capra e Ugo Mattei (2018) utilizam a palavra “commons” para “bens, recursos ou espaços 
comuns a todos”, o que remete ao direito ou à liberdade de uso irrestrito desses bens e espaços, como 
a vegetação, bosques, água, etc. Inclui-se nesse conceito também recursos informacionais ou digitais, 
como a internet, e tudo que diz respeito à governança e sustentabilidade de recursos compartilhados 
por uma comunidade, nação, cultura ou público. 
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WATERMAN, 2010). David Harvey (1996b) chama esse processo de “Disneyfication 

of Nature”, e o descreve como a artificialização da natureza, de modo a associá-la a 

suposta felicidade, entretenimento, nostalgia, limpeza e perfeição. 

Esse processo se amplia no século XIX, com a emergência do capitalismo 

industrial, e a conformação da metrópole moderna. O tamanho e o papel das cidades 

avançaram, assim como a capacidade do homem de adaptar a natureza a e colocá-

la a disposição de suas demandas.  

A migração de um grande contingente de pessoas do campo para as cidades 

de maneira acelerada deu origem a uma metrópole inflada, expandida, com profunda 

crise de organização e empobrecimento, em que elementos naturais ficaram ainda 

mais distante do cotidiano (HARVEY, 1980). 

A natureza, nessa conjuntura, além de apropriada e artificializada, caracterizou-

se como escassa. A devastação para produção de mercadorias ganhava proporções, 

ao mesmo tempo que a elementos naturais eram tomados pela construção histórica 

consumista, em que a escassez é não só aproveitada, como criada, para ampliar 

valores de troca (HENRIQUE, 2006). 

Em vários ramos econômicos, a natureza passou a protagonizar produtos 

voltados a classes mais abastadas, e se tornou estratégia de investimento. A água 

potável, o ar puro, o verde, transformaram-se em raridades, “mercadorias verdes”, 

tecnicizadas, abstratas, discursos (SANTOS, 1982; BARBOSA; COSTA, 2012; 

CARVALHO, 2016). Nas cidades, a especulação imobiliária se associa a natureza.  

Os padrões de natureza, nesse período, são semelhantes ao que já se difundia, 

mas, em meio ao caos urbano, se dá ênfase ao higienismo e ao esteticismo. O 

higienismo trata-se do saneamento e limpeza da cidade e da natureza. O esteticismo 

corresponde ao julgamento estético da natureza, como paisagem que seguirá um 

modelo requintado e sofisticado (HENRIQUE, 2006). 

São conceitos que foram associados a representações de paisagens naturais 

exuberantes em litogravuras da época, e criaram uma demanda. Evidenciaram uma 

possibilidade de diferenciação e valorização de espaços urbanos. No planejamento 

urbano surgem proposições utópicas, como as cidades-jardins da corrente culturalista, 

enquanto no mercado imobiliário, se passa a patrocinar uma natureza que valorizasse 

lotes e construções (HENRIQUE, 2004). 

O Regent’s Park (Figura 3), em Londres, de acordo com Henrique (2006), é o 

primeiro processo em que se utilizou e produziu natureza para valorização imobiliária. 
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Empresas financiaram a estruturação do parque para construir casas no entorno com 

vista para este. A Coroa, abertamente, também foi beneficiada, vez que possuía 

muitos terrenos próximos que foram valorizados. 

Outro exemplo dessa mesma época é o ‘Bois de Boulogne’ (Figura 3), em 

Paris. A área doada por um empreendedor, proprietário de terras do entorno, deu lugar 

a colinas e lagos artificiais que se tornaram um sucesso entre a burguesia e a 

aristocracia parisiense. 

 

Figura 3 – Regent's Park e Bois de Boulogne, respectivamente.  

  
Fonte: greaterlondonproperties.co.uk; bfmtv.com (2019). 

 

A apropriação da natureza por empreendimentos imobiliários é feita, de 

acordo com Reclus (18866 apud HENRIQUE, 2006), de maneira direta e indireta. A 

apropriação indireta trata-se da utilização do atrativo natureza para venda de outros 

produtos, como outdoors colocados em uma paisagem turística, se associando a ela.  

Já a monopolização de paisagens e bens naturais, como praias e penhascos, 

caracteriza apropriação direta. A natureza é dividida em lotes retangulares, 

enclausurados em grandes muros, onde mansões são construídas (RECLUS, 20027 

apud HENRIQUE, 2006). 

Poderia ser essa apropriação direta mais um atributo da “terra-localização”, 

no entanto, está mais relacionada à renda de monopólio.  “Cada curiosidade natural, 

a rocha, a caverna, a cachoeira, o glacial, tudo que faça o som de um eco, pode tornar-

se propriedade privada” (HENRIQUE, 2006, p. 67-68). 

                                            
6  RECLUS, Élisée. A New Physical Geography. Vol II – The Ocean, Atmosphere and Life. New York: 
D. Appleton & Cia., 1886. 
7 RECLUS, Èlisée. Du sentimento de la nature dans le societés modernes et autres textes. Paris: Édition 
Première Pierres, 2002. 
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Os agentes do mercado, de acordo com Henrique (2006) interpretam a 

natureza na cidade não como uma necessidade coletiva, utilizando-se da exclusão a 

serviço da acumulação. O instrumento de exclusão é a propriedade privada, e os 

muros têm papel fundamental, resguardando e privando a beleza, acessível somente 

por meio da “compra de um ingresso”. 

Essa característica tornou a qualificação da paisagem, intencional ou não, 

pano de fundo atraente para ocupação urbana, revertendo a natureza em um ativo da 

produção do espaço urbano, direcionando o empresariamento do solo (CARVALHO, 

2016).  

Até mesmo áreas consideradas não favoráveis à ocupação urbana podem ser 

apropriadas e transformadas pelo mercado imobiliário e gerarem lucro alto. É o caso 

do Campo da Redenção, em Porto Alegre, que, segundo Henrique (2006) é uma das 

primeiras associações entre natureza e especulação imobiliária no Brasil, ainda no 

começo do século XX. Uma área de várzea e altimetria complicada, por meio de 

intervenções do poder público, gerou lotes residenciais valorizados e disputados. 

As zonas costeiras também ilustram bem essa tendência no Brasil. A imagem 

da praia esteve em alta por muito tempo, e no Rio de Janeiro, por exemplo, influenciou 

a expansão urbana e o encaminhamento de recursos públicos para áreas de beleza 

cênica, a fim de viabilizar o atendimento da demanda por moradias à beira-mar 

(HENRIQUE, 2009). 

No século XX, há algumas mudanças, mas os valores da modernidade 

permanecem. Avanços na ciência, como a teoria da evolução, evidenciaram a 

insuficiência do pensamento mecanicista e do modelo de desenvolvimento. Sobre a 

natureza, insurge a questão ambiental, de modo que o próprio termo natureza passa 

a ser substituído por meio ambiente, em meados da década de 1960. 

Esse período, pós 1945, é chamado por Milton Santos (1992) de tecnológico, 

e por outros autores, como Harvey (2000), Jameson (2006) e Ascher (2010), de pós-

moderno, destacando a alteração na sensibilidade da sociedade e a crítica 

funcionalista. Para Ascher (2010), o pós-modernismo complementa a modernização 

e tem como característica a complexidade. Já para Arantes, Vainer e Maricato (2000), 

trata-se de uma falsa ruptura, em que ainda permanece o formalismo moderno. 

Tem-se, de fato, a vida social mais complexa devido aos novos meios de 

comunicação e a quantidade de informações disponíveis. No entanto, o modelo de 

vida segue o mesmo, o do espetáculo. Um modelo, segundo Debord (2003), que tem 
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a propaganda, a publicidade e o consumo como protagonistas e o ter e o parecer 

tomam conta da realização humana. 

A questão da preservação ambiental aparece em discursos, que muitas vezes 

disfarçam a apropriação de algum atributo ambiental e blindam o monopólio. Por 

exemplo, não é incomum, aponta Carvalho (2016), que fragmentos de vegetação no 

espaço urbano se vinculem com saúde da ambiência urbana, e, em última instância, 

sejam apenas reservas de valor para futuros investimentos. 

Nessa mesma direção, Henrique (2006) demonstra que áreas da cidade com 

amenidades naturais, até mesmo periféricas, são, particularmente, apropriadas ou 

reservadas para projetos residenciais de alta renda. Isso porque nesse segmento, a 

excepcionalidade e a qualidade urbana são vantagens atrativas. E aqui, cabe ressaltar 

a relação dessa observação com os enclaves urbanos, principalmente os condomínios 

fechados em áreas periféricas, que vendem qualidade de vida lançando mão de 

atributos naturais (CALDEIRA, 2011). 

Como já citado, os muros, que garantem a apropriação, são elementos 

fundamentais para que a natureza se consolide como uma raridade, um monopólio, o 

que motiva a valorização. Se todos tivessem acesso à natureza, essa valorização não 

existiria, ou seria menor, e é desse fato que decorre e se gera situações de 

desigualdade da ideia de natureza na cidade (HENRIQUE, 2006; BARBOSA; COSTA, 

2012). 

 Enquanto a natureza nos bairros privilegiados é bem cuidada e relacionada 

a símbolos positivos, nos bairros menos valorizados, a natureza retorna a seu aspecto 

hostil, sendo sinônimo de “mato”, degradação e perigo (HENRIQUE, 2006). Em áreas 

periurbanas, que estão entre áreas urbanas e rurais, essa diferenciação se alarga, 

justamente porque é onde se encontram a natureza artificializada e a natureza em seu 

original. A Figura 4, por exemplo, ilustra ocupações urbanas de lado opostos da 

Represa do Iraí, na Área de Proteção Ambiental do Iraí, e percebe-se que em uma a 

natureza não repercute em qualidade do espaço, enquanto na outra é atributo positivo. 
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Figura 4 - Infraestrutura, respectivamente, no loteamento Vila Militar, em Piraquara; e no 
loteamento Condomínio Pousada Quatro Barras, em Quatro Barras.  

  
Fonte: gazetadopovo.com.br; olx.com.br (2019). 

 

2.3 A EXPANSÃO PERIFÉRICA DISPERSA E MURADA: CONDOMINIALIZAÇÃO E 

SEGREGAÇÃO 

 

Nota-se pelos dois tópicos anteriores que as desigualdades são fundamentais 

para extração de renda associada a terra ou a natureza. Portanto, convém a discussão 

da segregação social e espacial, que também passou por mudanças de padrão ao 

longo do tempo. 

A partir do momento que se tem uma sociedade urbana, se verifica divisão, 

dualização ou polarização do espaço. Diferenciações enunciadas pela segregação, 

que expressa as desigualdades sociais urbanas, a partir da apropriação da terra, de 

bens e de serviços pelas variadas classes sociais (D’OTTAVIANO, 2008). 

Caldeira (2011) indica que, recentemente, a cidade apresentou dois tipos de 

segregação social: a cidade concentrada e a cidade dispersa. A cidade concentrada 

corresponde ao modelo centro-periferia, que se configurou no momento inicial do 

crescimento das cidades. A população de renda mais alta morava no centro, enquanto 

a periferia era destinada aos mais pobres, sem acesso à urbanização. 

Contudo, à medida que se realiza a transição da metrópole industrial/ 

moderna para a metrópole contemporânea, as periferias passaram a receber 

infraestrutura, hipermercados, entre outras atividades urbanas (ASCHER, 2010), e se 

tornaram espaços privilegiados para o mercado imobiliário. 

Os espaços periféricos, principalmente em grandes cidades, estão 

submetidos ao processo de transformação do rural em urbano, que representa uma 

boa perspectiva de valorização para o proprietário fundiário, além de que, muitas 

vezes, escapam do controle urbanístico (SERPA, 2002; CALDEIRA, 2011). 
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Ou seja, a periferia se tornou interessante ao mercado imobiliário pela 

excepcionalidade, e passou a apresentar possibilidades diversas de ocupação devido 

ao desenvolvimento de novos meios de circulação e de informação, que dispensaram 

a contiguidade espacial e territorial (MEYER, 2000).  

Constata-se, então, o fenômeno da expansão urbana dispersa, caracterizada 

por baixa densidade e amplo sistema de infraestrutura. São as novas periferias 

metropolitanas, fragmentadas, e que, segundo Reis (2015), se dão em forma de “ilhas” 

de dispersão ou em formas lineares, ao longo de grandes rodovias, configurando uma 

rede de unidades insuladas conectadas por um sistema centralizado. 

A urbanização dessa periferia, de acordo com Côrrea (2002) se dá em dois 

tipos – a popular e a de status. A popular já existia. A de status são os condomínios e 

loteamentos fechados, que, no Brasil, se disseminam a partir de 1970. São inovações 

imobiliárias que, apesar de não serem os únicos exemplos de dispersão urbana, se 

tornaram os mais visíveis, e símbolos de segregação (REIS, 2015). A segregação que 

se dava pela distância, passa a se dar por muros e equipamentos de vigilância, de 

modo que diferentes classes sociais convivem lado a lado sem compartilhar a mesma 

realidade (CALDEIRA, 2011). 

D’ottaviano (2008) descreve que, na contemporaneidade, há dois tipos 

principais de divisão do território: os guetos e os enclaves. Os guetos são 

concentrações espaciais involuntárias, geralmente confinados por motivo de uma 

característica racial ou social. Já os enclaves são as concentrações voluntárias, 

associadas ao status, em que se inserem os condomínios fechados, além dos 

shoppings e conjuntos comerciais.  

São espaços privatizados, monitorados, que variam de cidade para cidade, 

mas sempre se estão correlacionados a reprodução de desigualdades (CALDEIRA, 

2011). Os enclaves são os responsáveis por realizar o processo de exclusão na cidade 

contemporânea (ABRAHAMSON, 19968 apud D’OTTAVIANO, 2014). Processo esse 

que tem como elemento primordial a moradia, direcionada conforme a capacidade de 

pagamento dos cidadãos (CANETTIERI, 2014).  

Os enclaves associados à moradia surgiram nos subúrbios norte-americanos, 

quando esses se tornaram acessíveis a todos, demandando uma nova forma de 

                                            
8 ABRAHAMSOM, M. Urban Enclaves. Identity and Place in America. Nova York: St. Martin’s Press, 
1996. 
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diferenciação. São as chamadas gated communities, que, em um primeiro movimento, 

se configuraram por meio de fechamentos de bairros existentes, normatizados por 

associações de moradores, utilizando o argumento de manutenção da valorização de 

suas propriedades (D’OTTAVIANO, 2014). 

Em seguida, estabeleceu-se um modelo de morar, associando veraneio, lazer, 

amenidades físicas, paisagens naturais, boa infraestrutura. Atributos que não existiam 

nas periferias populares, e que desenharam um estilo de vida, utilizado pelo mercado 

imobiliário para reformatar esses espaços e maximizar lucros (HARVEY, 1992). 

O modelo foi importado com sucesso pela América Latina, em um momento 

de difusão de ideias liberais, em que privatizar o público poderia ser conveniente. 

Posteriormente, ainda se somou o discurso do medo e do crime, não totalmente 

relacionado ao aumento da criminalidade, mas de uma sensação de insegurança que 

existia no Brasil em 1980, devido a problemas econômicos, políticos e da própria 

urbanização desorganizada (CALDEIRA, 2011). 

Os condomínios fechados se colocaram como formas urbanas capazes de 

reestabelecer a ordem e garantir tranquilidade. Grandes empreendimentos, 

chamados por Freitas (2008), de “ilhas de primeiro mundo”. Núcleos urbanos isolados, 

“universos autocontidos”, onde se tem acesso a “tudo” que é necessário a vida social 

e os sistemas de segurança garantem o “direito de não ser incomodado” (CALDEIRA, 

2011, p. 267). 

Por “tudo” entende-se que os condomínios fechados têm oferecido, além de 

moradia, equipamentos de uso coletivo, de modo que não seja necessário encarar a 

vida pública, os problemas da cidade. Como exemplo, Caldeira (2011) utiliza os 

condomínios Alphaville, que estão em vários municípios brasileiros, incluindo Pinhais, 

na Região Metropolitana de Curitiba, e se conformam “pequenas cidades”, com 

opções de lazer, comércios e serviços exclusivos, além da moradia. 

Esse combo tem impacto significativo na função e utilização dos espaços 

públicos e na urbanidade. Trata-se de uma situação que proporciona o não convívio, 

o que pode comprometer a vida comum, inerente a cidade, que é local de mistura, 

onde a ordem e a desordem, assim como visões, culturas e desejos se chocam.  

Sobre essa observação, Caldeira (2011) destaca que nem mesmo as áreas 

comuns dos condomínios apresentam muito uso, na maioria dos casos. Constatação 

que demonstra que os moradores de enclaves estão pouco dispostos a partilhar 
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espaços, e que a quantidade e diversidade de atributos que esses empreendimentos 

oferecem tem mais relação com ostentação do que com um padrão de sociabilidade. 

Nesse mesmo sentido, observa-se o papel da natureza nesses 

empreendimentos, que se traduz em um artigo de luxo. Ou seja, um muro transforma 

atributos naturais, essenciais e à disposição de todas as pessoas, e as vezes até 

abundantes em áreas periféricas, em exclusividade e privilégio, cobrando caro por 

isso (HENRIQUE, 2006). 

Por fim, observa-se que a urbanização expansiva, periférica, dispersa e 

murada, sobrepõe uma série de fatores e motivações, tecnológicos, mercadológicos 

e sociais, e as implicações desse padrão refletem tal complexidade. Afinal, está se 

tratando de produção urbana, realizada de maneira fragmentada e distante, e que 

envolve apropriação de recursos, espaços e bens públicos. 

Há bibliografia farta sobre o assunto, permeando o direito, as políticas 

públicas e o planejamento urbano e ambiental, e que discorrem sobre prejuízos e 

possíveis benefícios dessa tipologia para a cidade.  

Aponta-se os custos econômicos e ambientais que a dispersão urbana 

acarreta, devido ao protagonismo do automóvel como forma de locomoção, além da 

necessidade de se investir recursos públicos para estender infraestrutura e serviços 

(PITTS, LIAO, 2009). Ao mesmo tempo, há argumentações, como de Fragomeni 

(2010), que indicam que condomínios fechados em áreas de fragilidade ambiental, 

como mananciais, podem caracterizar uma forma de urbanização de baixo impacto 

favorável a preservação ambiental. 

Há pesquisas, como a de Caldeira (2011), que discutem as consequências 

espaciais e sociais dos enclaves quanto a dificuldade de integração da cidade diante 

dos obstáculos de fechamento e equipamentos de vigilância, que acarretam 

deturpação dos espaços públicos. Infere-se uma condição que pode colocar em risco 

valores como a liberdade de circulação, o direito à cidade, e até mesmo a igualdade. 

Sobre esse aspecto, cabe também a reflexão sobre as dificuldades de gestão e a 

legalidade dos condomínios fechados, trazendo o agente estatal para o centro das 

contradições dessa forma de urbanização. 
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2.4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS: MONOPÓLIO, NATUREZA E SEGREGAÇÃO 

 

 
A fim de relacionar os temas abordados acerca da produção capitalista do 

espaço, faz-se aqui algumas considerações parciais. Sobre o entendimento da terra 

urbana como mercadoria, um ativo na economia capitalista, constata-se que é 

possível produzir valorização imobiliária sobre desigualdades espaciais, por meio de 

atributos de localização, e por meio de monopólios, dos quais decorrem 

supervalorizações.  

Nesse sentido, se realiza reflexão sobre como a natureza – rios, montanhas, 

paisagens e vegetação, se tornou raridade e tem sido apropriada pela especulação 

imobiliária em metrópoles cada vez mais fragmentadas, especialmente por 

condomínios fechados, em áreas urbanas periféricas. 

Observa-se que as periferias metropolitanas proporcionam ganhos 

imobiliários associados à localização, devido a transformação da terra rural em urbana 

e a implantação gradativa de infraestrutura. Situação que pode gerar retenção 

especulativa de imóveis, de modo que proprietários fundiários somente aguardam 

essa alteração para obter renda e apropriar-se das mais valias sem a necessidade de 

qualquer investimento. 

No entanto, é sobre as demandas por segurança, isolamento, exclusividade e 

a escassez de atributos ambientais, que se deram inovações imobiliárias periféricas, 

capazes de ampliar a perspectiva de valorização por meio da construção de um 

monopólio. 

Os condomínios fechados oferecem ao seu público não só moradias, mas a 

sensação de isolamento dos problemas da cidade, por meio do lugar tecnicamente 

planejado; o status, se utilizando da diferenciação social; e qualidade de vida, 

atribuída a amenidades naturais, disponíveis e passíveis de apropriação em maior 

número nas áreas periféricas; e a segurança familiar associada a ideia do lugar 

controlado, dos muros fechados entre os iguais. 

Restringir o acesso e tornar determinadas condições, sociais e ambientais, 

privilégio de poucos, elitiza espaços e oportuniza maior extração de renda, em 

qualquer localização. Contudo, em áreas periféricas, transforma-se uma terra com 

pouco valor mercantil em um produto escasso, alargando ainda mais a valorização. 
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O que se percebe é que a segregação é utilizada como mecanismo de 

extorsão e apropriação do espaço e da natureza, de modo que o valor essencialmente 

de uso desses dois elementos se restringe em favor interesses econômicos. Além de 

que, se estabelece uma maneira de produzir cidade controversa à valores e direitos 

fundamentais, reproduzindo desigualdades.  

Por esse motivo, faz-se necessário compreender o papel do Estado na defesa 

dos interesses da coletividade quanto à cidade e aos atributos ambientais, que nem 

sempre convergem aos interesses privados. 
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3 O PAPEL DO ESTADO NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO: PRINCÍPIOS, 

INSTRUMENTOS E CONTRADIÇÕES 

3.1  AS CONTRADIÇÕES NA ATUAÇÃO DO ESTADO: ENTRE OS INTERESSES 

PÚBLICO E PRIVADO 

 

Nota-se que a produção do espaço é um processo complexo, que envolve 

diferentes agentes, elementos e interesses, e frequentemente se torna a manifestação 

espacial do processo de acumulação capitalista. Harvey (1980) aponta que a cidade 

é o nó de interseção na economia do espaço, e surge da mobilização, extração e 

concentração geográfica de quantidades significativas de mais-valia. 

Portanto, quando se fala em produção de cidade, se fala em um processo de 

desenvolvimento geográfico desigual, em que o capital se desloca e deixa para trás 

um rastro de desvalorização. Cria-se áreas, reconfigura-se outras, mas o espaço 

urbano sempre se reorganiza, revelando necessidades do capital ou demandando 

capital (GOTTDIENER, 1997; CÔRREA, 2002; HARVEY, 2014). 

Dessa condição, decorre que o espaço, e especialmente o urbano, é mais do 

que uma estrutura formada de parte pública, de uso coletivo, e parte privada, de uso 

exclusivo. Há especulação e valores abstratos, que se convertem em disputas e 

conflitos. 

Afinal, a cidade é resultado de uma construção coletiva, a qual todos têm 

direito, conforme leciona Lefebvre (2001) sobre o direito à cidade, à vida urbana, ao 

reino do uso. Assim como os atributos ambientais são difusos, de direito extensível a 

todos. Mas na prática social, a apropriação é fundamentada na propriedade privada e 

nos diferentes patamares de poder dos agentes sociais. 

Conforma-se um cenário que justifica o protagonismo do agente Estado, como 

intermediador das relações sociais. Estado, que, no âmbito do Estado de Direito, é 

materializado pela Administração Pública, e tem como responsabilidade tomar 

decisões e implementar ações na intenção de dar a melhor resposta a uma realidade 

complexa e contraditória. São as chamadas políticas públicas, ou seja, aquilo que o 

governo e os cidadãos por ele representados, por meio de funcionários públicos, 

escolhem ou não fazer sobre problemas públicos (KRAFT; FURLONG, 2010; DYE, 

2011). 
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Essas decisões são pautadas em princípios, que, no Brasil, estão fixados na 

Constituição Federal de 1988. Dentre esses princípios estão a impessoalidade, a 

moralidade, a publicidade, a eficiência, e, de maneira implícita, a supremacia e a 

indisponibilidade do interesse público. De acordo com Mello9 (apud ALEXANDRE; 

DEUS, 2017), o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da 

indisponibilidade do interesse público são supraprincípios que embasam todo o 

regime jurídico-administrativo. 

O interesse público é expressão recorrente em discursos e debates políticos, 

e se confunde com interesse coletivo, interesse comum, interesse geral, entre outros 

termos. É um conceito juridicamente indeterminado, mutável. Em interpretações mais 

liberais, há menções de que seria a soma dos interesses individuais privados. 

Contudo, os interesses privados não são harmônicos e convergentes, e sim, 

corriqueiramente, contrários, fazendo com que, na verdade, o interesse público seja o 

instrumento de compensação entre desiguais e construção do equilíbrio (ARANTES, 

2007). 

Em síntese, o interesse público se associa aos interesses de ordem social e 

estatal que visam o bem de uma coletividade ou da sociedade como um todo 

(MASTRODI; ISAAC, 2016). E esse interesse deve pautar toda a atuação da 

Administração Pública, seja na elaboração de leis e normas ou na execução de ações 

concretas (DI PIETRO10 apud ALEXANDRE; DEUS, 2017). 

Isso se deve porque a Administração Pública é mera gestora de bens e 

interesses públicos, pertencentes ao povo, e o poder concedido a ela trata-se de um 

poder-dever para consecução de finalidades públicas, do bem comum, que se 

sobrepõe ao interesse privado (ALEXANDRE; DEUS, 2017). 

O princípio da indisponibilidade do interesse público impõe ao poder público 

não colocar em risco o interesse público primário, que é o bem comum, e nem mesmo 

o interesse público secundário, que se refere a conservação do patrimônio público. A 

regra é a indisponibilidade, ou seja, transações e renúncias por parte do Estado 

seguem restrições e sujeições severas (ALEXANDRE; DEUS, 2017). 

No caso da produção do espaço, esses princípios são primordiais para que a 

atuação do Estado se coloque no sentido da promoção de uma cidade mais justa e 

                                            
9 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 
10 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 
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sustentável, ainda que as pressões e obstáculos por parte do capital imobiliário sejam 

grandes. 

Para a produção do espaço, o Estado atua como regulador e como construtor. 

Cabe a esse agente disponibilizar e equipar terras. Permitir ou proibir construções. 

Dar acesso ou restringir monopólios. Reconhecer e planejar sobre potencialidades e 

condicionantes. É uma ampla gama de atuação, em diferentes dimensões, e que 

envolve recursos públicos escassos. E como resultado se tem a valorização 

imobiliária, mas prioritariamente, a estruturação da cidade. 

Nesse sentido, em consonância ao interesse público, a atividade estatal no 

cenário da produção urbana deve ter como base diretrizes de planejamento urbano e 

regional, institucionalizadas por uma política urbana, em que se definem critérios para 

tomada de decisões. Interesses particularistas deveriam ficar em segundo plano, 

tendo ainda a possibilidade, pelo princípio da supremacia do interesse público, de que 

o Estado realize intervenções até mesmo na propriedade e no domínio econômico, 

desde que estabelecidos mecanismos via legislação (ALEXANDRE; DEUS, 2017). 

No entanto, não é incomum encontrar Estado e mercado imobiliário 

associados, articulando ações em favor de interesses específicos. Como parte 

constitutiva da sociedade, o Estado absorve as incongruências do sistema capitalista.   

Na cidade capitalista, a extração de renda pelo setor imobiliário se dá em cinco 

categorias que estão imbricadas com a ação estatal, indica Campos (apud LOW-

BEER, 1983, p. 39). São elas resultantes: (1) da retenção, ainda que sem uso, de 

imóveis; (2) das normas legais de zoneamento do solo urbano; (3) do não 

cumprimento dessa legislação; (4) dos investimentos promovidos pelo Estado; (5) da 

legislação fiscal desigual sobre a propriedade urbana. 

Ou seja, o setor imobiliário depende da ação estatal para sobreviver, e por 

isso não só pressiona, como passou a ocupar espaços e cargos no aparelho do 

Estado. Ao mesmo passo, o Estado, se tornou cada vez mais dependente do setor 

imobiliário, principalmente a partir de 1970, devido a crises econômicas sucessivas, 

expõe Harvey (1996b).  

Nesse momento, que coincide com inovações imobiliárias já mencionadas, 

verificou-se a transição do gerenciamento urbano para o empresariamento urbano, 

que se caracteriza pela parceria público-privada, tendo como fim político e econômico 

imediato o investimento e o crescimento econômico por meio de empreendimentos 

imobiliários especulativos (HARVEY, 1996b). 
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Originou-se uma situação em que governos, em diferentes esferas 

administrativas, investem grandes somas nas cidades, sob uma lógica especulativa e 

empresarial, e os custos são compartilhados pelo coletivo, enquanto os benefícios são 

apropriados privadamente (HARVEY, 1996a). 

Essa descrição coincide com definições de outros autores, como Vainer 

(2000) que relata características da “cidade empresa”, ou Santos (1982), que indica a 

“metrópole corporativa”. São referências a uma cidade contemporânea tratada como 

negócio, em que a política urbana é utilizada para criar condições para acumulação 

do capital, e o poder público se torna um vetor de expansão de disparidades sociais, 

subvertendo suas atribuições (HARVEY, 1973). 

O interesse público só aparece no discurso, tanto do empresário, quanto do 

planejamento urbano e do Estado. Villaça (2010) afirma que as ideologias de 

planejamento urbano na América Latina, de maneira institucionalizada, são usadas 

para esconder a cidade real e formar um mercado imobiliário restrito e especulativo. 

Para isso, lança-se mão até mesmo das ciências jurídicas. Prestes (2018b), 

em seu livro sobre corrupção urbanística, explora que no urbanismo, política e direito 

estão bastante próximos, de modo que é facilitada a fabricação de aparência de 

legalidade em ações que atendem determinados grupos ou pessoas. 

Mencionada autora indica que o setor urbanístico é um dos mais suscetíveis 

e vulneráveis à corrupção, tendo essa o Direito como linha de demarcação. Isso 

porque a noção do que é “coisa pública” é ausente, procedendo-se sobre essa como 

coisa de ninguém, de titularidade indefinida.  

Capra e Mattei (2018) repisam que são três séculos de normatização da 

apropriação privada de bens comuns, de modo que o Estado e o interesse público 

encontram-se enfraquecidos. Interesse público que seria um dos critérios para 

identificar a corrupção, e, sobre a corrupção urbanística, não só quanto a atos 

individuais, mas a corrosão do sistema como um todo, argumenta Prestes (2018b) 

Paradoxalmente, é somente pela estruturação da legislação urbanística, de 

uma política de desenvolvimento urbano, contando com o planejamento urbano que 

se tem uma perspectiva de inverter a ordem atual e resgatar a supremacia do 

interesse público na produção urbana.  

Assim, recorre-se a sugestão do jurista Floriano de Azevedo Marques Neto 

(apud ARANTES, 2007), para reconstrução da noção de interesse público sobre três 

princípios: (1) a interdição do atendimento de interesses particularistas, sem amplitude 
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coletiva; (2) a ponderação obrigatória de todos os interesses públicos implicados em 

cada caso específico; e (3) a necessidade de explicitação de razões de atendimento 

de um interesse público em detrimento dos demais. Ou seja, para tomar decisões, o 

Estado deve dar transparência às suas motivações, e justificar de maneira sólida suas 

opções, ponderando vários cenários e interesses possíveis. 

 

3.2 A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO BRASIL 

 

No contexto brasileiro, a política de desenvolvimento urbano encontra seus 

fundamentos na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto das Cidades (Lei 

10.257/2001). Essa política, de acordo com artigo 182 da CF, objetiva “ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes”, e tem como esfera administrativa de execução o Poder Público Municipal. 

Por funções sociais da cidade reconhece-se o direito à cidade, expresso mais 

claramente no Artigo 2º do Estatuto das Cidades, que garante o “direito à terra urbana, 

à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”. Contata-se a 

cidade não só como o modo de vida contemporâneo da maioria da população, mas 

como meio de garantir outros direitos. Como o espaço de realização de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais.  

Nesse sentido, há de se falar em meio ambiente urbano, vinculando o 

elemento cidade ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, associado 

ao bem-estar individual e social e ao direito à vida, e consolidando as interfaces entre 

as políticas urbanas e ambientais (GUEDES, 2017). 

Se inaugurou, segundo Guedes (2017), um novo gênero de direitos, que 

superam a dicotomia entre público e privado. O meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é bem de uso comum, de proteção transindividual, com beneficiário 

indeterminado, vinculado à coletividade (BRASIL, 1988, Art. 225). Convém mencionar, 

que tal definição inclui o elemento paisagem, que ainda que não seja dimensão 

institucionalizada, é pano de fundo para as questões urbanísticas e ambientais, sendo 

citada em legislações pertinentes as duas áreas. 

Além das funções sociais da cidade, o regime urbanístico estabelecido tem 

como conceito primordial a função social da propriedade, embasado no princípio da 

supremacia do interesse público (FACHIN, 1988). A função social da propriedade é 
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um mecanismo de relativização do direito individual de propriedade, esse determinado 

pelo Código Civil (Lei n. 10.406/2002), e que por muito tempo foi considerado absoluto. 

Trata-se do entendimento, conforme indica Marés (2003, p. 15), de que a 

propriedade individual é o “suporte onde habita o coletivo”, ou seja, existe tendo como 

condicionante o atingimento da funcionalidade que desempenhará em relação à um 

todo. Essa funcionalidade é definida nas exigências fundamentais de ordenação da 

cidade, determinadas pelo Plano Diretor, o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana. 

A relevância do Plano Diretor denota a centralidade do Município no controle 

urbanístico, dada associação da temática urbana à interesses locais. A partir do Plano 

Diretor, institucionalizado por lei municipal específica, se regulamenta outros 

instrumentos urbanísticos apontados pelo Estatuto da Cidade, entre os quais, 

destaca-se aqui a disciplina do parcelamento, uso e ocupação do solo e o zoneamento 

ambiental, que encontram regulamentações em outras esferas administrativas. 

O zoneamento, de origem urbana, é um instrumento basilar de ordenamento 

territorial, pelo qual os municípios definem os parâmetros de uso e ocupação do solo 

pertinentes a cada recorte da cidade. Já o zoneamento ambiental, acompanha a 

mesma lógica, mas trata-se de ação administrativa dos Estados-Membros (Lei 

Complementar n. 140/2011, Art. 9º, inciso IX), integrando a Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei n. 6.938/81, Art. 9º, inciso II), e devendo ser observado pelo Plano 

Diretor. 

Além do zoneamento ambiental, compete à esfera estadual a instituição de 

região metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões para integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesses comuns 

(BRASIL, 1988, Art. 26, §3º). Em competência concorrente com a União encontra-se 

a legislação sobre direito urbanístico (BRASIL, 1988, Art. 24, inciso I). 

À União exclusivamente compete estabelecer diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, incluindo habitação, saneamento básico e transportes 

urbanos (BRASIL, 1998, Art. 21, inciso XX). A União promove uma unidade quanto ao 

direcionamento do planejamento urbano em todo o território, abordando temas mais 

complexos, que demandam articulação entre entes federados ou impactam de 

maneira relevante todo o sistema de cidades. É o caso do Estatuto das Cidades e da 

regulamentação do parcelamento do solo. 
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O parcelamento do solo tem caráter primário na conformação da estrutura 

urbana, é o instrumento produção urbana de fato, de terra urbana, que dá acesso às 

funções a cidade. Mas também é atividade econômica primária, realizada por ente 

privado, o que demanda que esse recolha lucros, ainda que seja condicionada por 

autorização do agente público. 

Essa dualidade do instrumento por muito tempo foi regulamentada e 

gerenciada na esfera municipal. No entanto, com o crescimento da demanda por lotes 

urbanos, a partir de 1950, verificou-se a insuficiência da municipalidade em ordenar a 

expansão urbana diante da oportunidade de mercado que se abria.  

Foram produzidos muitos loteamentos clandestinos, entre os quais 

loteamentos e condomínios fechados, sem a devida observação de parâmetros 

mínimos de urbanização, ou coerência com a cidade, culminando em vários conflitos 

entre privados, e envolvendo o poder público (LEONELLI, 2010). 

Por isso, pleiteou-se o regramento do parcelamento do solo em âmbito 

federal. O objetivo foi não só para sanar a insegurança jurídica sobre os loteamentos, 

mas principalmente assegurar o interesse público pertinente a essa atividade, de 

modo que o Estado pudesse protagonizar a definição de vetores de crescimento e as 

decisões de investimentos públicos, e garantir às pessoas condições de qualidade de 

vida, observando seus direitos fundamentais (MUKAI et. al., 1980; LEONELLI, 2003). 

 

3.3 O INSTRUMENTO PARCELAMENTO DO SOLO: A DIFERENÇA ENTRE 

LOTEAMENTO E CONDOMÍNIO 

 

3.3.1 A Lei 6.766/1979 e o loteamento convencional 

 

A primeira norma federal que tratou do parcelamento do solo foi o Decreto 

271, de 1967, que é bastante conciso, mas definiu loteamento, desmembramento e 

zona urbana, e assegurou às autoridades municipais a possibilidade de recusar 

projetos de loteamentos para coibir oferta excessiva de lotes ou a realização de 

investimentos em infraestrutura subutilizados. Tal determinação afirmou que é 

atribuição do município a permissão de lotear uma gleba, sob a ponderação do 

interesse público, e não um direito inerente ao lote. 
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Conquanto, foi apenas em 1979 que se promulgou a Lei Federal 6.766, 

também conhecida como Lei Lehmann, que disciplina o parcelamento do solo até 

hoje. Essa legislação resgatou os conceitos de desmembramento e loteamento do 

Decreto 271/67. Enuncia que loteamento é “a subdivisão de gleba em lotes destinados 

a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 

prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes”. Enquanto o 

desmembramento é a subdivisão da gleba em lotes destinados a edificação, mas sem 

que se realize abertura de novos logradouros públicos (Art. 2º, Lei 6.766/1979). 

A Lei 6.766 inovou ao abordar aspectos civis, urbanísticos, administrativos e 

penais do parcelamento do solo, trazendo maior segurança jurídica e enfatizando o 

interesse público dessa atividade (BLANCO, 2008). São previstos todos os requisitos, 

procedimentos e parâmetros para que uma gleba seja parcelada em lotes, conectados 

pelo sistema viário oficial, integrando a cidade. 

Requisito fundamental, de acordo com o artigo 3º da mencionada lei, é que a 

gleba a ser parcelada esteja em zona urbana, de expansão urbana ou de urbanização 

específica, assim definidas pelo plano diretor ou por lei municipal. Além disso, é 

necessário que a declividade seja inferior a 30% e não se localize em áreas de 

preservação ecológica. 

Os lotes devem ter no mínimo 125 metros quadrados e frente mínima de cinco 

metros, “salvo quando a legislação estadual ou municipal determinar maiores 

exigências, ou quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou 

edificação de conjuntos habitacionais de interesse social” (artigo 4º, II). Além disso, 

deve se prever infraestrutura mínima, e determinar vias de circulação públicas e 

espaços livres para instalação de equipamentos públicos, em proporções e dimensões 

estipuladas por legislação municipal, geralmente conforme o zoneamento urbano. 

O projeto de loteamento deve ser apresentado perante a Prefeitura Municipal, 

contendo plantas e memorial descritivo, certidão atualizada de propriedade expedida 

pelo cartório de imóveis e certidão negativa de tributos municipais, e o cronograma de 

obras. 

O ente municipal, então, analisa o projeto conforme conveniência para a 

cidade e o interesse da coletividade e emite anuência, autorização para implantação. 

Há situações em que é necessário não só anuência municipal, mas também estadual, 

quais sejam loteamentos: (1) localizados em Regiões Metropolitanas; (2) em “áreas 

de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio 
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cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas em legislação estadual 

ou federal”; ou (3) com área superior a 1.000.000 m² (um milhão de metros quadrados) 

(Art. 13º, Lei 6.766/1979). No caso da Região Metropolitana de Curitiba, por exemplo, 

todos os processos de parcelamento do solo são avaliados pela Coordenação da 

Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), no Departamento de Planejamento. 

Com o projeto aprovado, o loteador submete esse mesmo projeto ao Registro 

de Imóveis, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, caracterizando a 

incorporação do empreendimento. Assim, dá início as obras, que devem ter duração 

máxima de quatro anos, a partir da data de aprovação, conforme artigo 9º da 

legislação em questão. 

A obrigatoriedade da apresentação da aprovação do projeto ao Registro de 

Imóveis é uma das inovações da Lei 6.766/1979 no sentido da segurança 

administrativa e jurídica. Ainda, houve contribuição da Lei de Registros Públicos (Lei 

n. 6.015/1973, de modo que não se admitisse mais a prática de atos sobre o mesmo 

imóvel em cartórios diferentes e a existência do loteamento perante a municipalidade. 

A Figura 5 ilustra os procedimentos de loteamento, chamado tradicional, em 

que se ressalta que o produto final são lotes autônomos, com matrículas individuais, 

e as ruas, tal como áreas destinadas praças e equipamentos urbanos, são de domínio 

público. São áreas públicas, as quais o município pode opinar sobre a localização, e 

após definidas e aprovadas em projeto, não podem ser alteradas (Art. 17 e 23, Lei 

6.766/1979). 
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Figura 5 - Ilustração dos procedimentos definidos para realização de loteamento urbano. 

 
Fonte: Elaboração própria, com base na Lei 6.766/1979 (2019). 

 

A doação dessas áreas é o cerne da questão do interesse público no 

parcelamento do solo. São áreas de uso comum do povo, geridas pelo poder público 

municipal, indisponíveis ao particular, como afirma Roberto Barroso (apud FREITAS, 

2005), e que fazem com que a produção de lotes seja de fato expansão urbana, 

articulando e servindo aos bairros do entorno, às várias funções urbanas. 

Configurando um núcleo urbano de interesse comum, e não um patrimônio de um 

conjunto de pessoas (BARROSO apud FREITAS, 2005). 

Trata-se de uma contrapartida, que corrobora até mesmo com a observância 

da diretriz, estabelecida posteriormente pelo Estatuto das Cidades, da justa 

distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização (Art. 2º, 

inciso IX, Lei 10.257/2001). 

Por outro lado, é principalmente sobre essas áreas que se concentram burlas 

e conflitos quanto aos fechamentos de loteamentos, dentro da tendência à expansão 

urbana periférica, murada e dispersa, já mencionada. Os loteamentos fechados não 
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foram previstos pela Lei 6.766/1979, e passaram a ser implementados de maneira 

ilegal, às vezes sem consultar à autoridade municipal, outras vezes pleiteando e 

pressionando exceções. 

Surgiram situações de concessão de direito real de uso sobre áreas públicas 

por meio de leis municipais, estabelecimento de zonas específicas de loteamentos 

fechados, e indo, além da praxe, foram utilizadas áreas rurais para promover 

urbanização desse tipo. Decisões de permitir ou de não fiscalizar por parte do poder 

público em favor de interesses particularistas, comprometendo inclusive bens de 

domínio público, em clara violação dos princípios da supremacia e da indisponibilidade 

do interesse público. 

 

3.3.2 Condomínio horizontal de casas e Condomínio Voluntário 

 

A situação descrita acerca dos loteamentos fechados está correlacionada com 

a utilização de outra figura jurídica para realizar urbanização no formato de enclaves 

– o condomínio, que remete a Lei de Condomínios, de 1964 (Lei n. 4.591). 

O condomínio especial de casas, ou condomínio horizontal refere-se a quando 

há, em um único lote, ou gleba, várias unidades habitacionais de uso exclusivo 

convivendo com áreas de uso comum. Decorre da interpretação de uma única norma 

(Artigo 8º, alínea a) da lei mencionada, que, em geral, estabelece procedimentos para 

instituição do condomínio edilício para efeitos de construção de prédios de 

apartamentos ou edifícios comerciais. 

De acordo com referido artigo, no terreno em que se estabelecer condomínio 

são discriminasdas áreas privativas, em que serão construídas casas térreas ou 

assobradadas constituem unidades autônomas, e áreas comuns, que compreendem 

vias de circulação e praças. Ou seja, cada condômino, possui, além da própria 

edificação, uma área de terreno comum, em copropriedade com os demais 

condôminos. 

Ressalta-se que a construção é requisito fundamental, conforme Artigo 1º da 

Lei 4.591/1964:  

“As edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais 
pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, 
destinadas a fins residenciais ou não-residenciais, poderão ser 
alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados, e 
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constituirá, cada unidade, propriedade autônoma sujeita às limitações 
desta Lei.”. 
 

Como pode ser visualizado na Figura 6, o procedimento para instituição de 

condomínio horizontal de casas é mais simples que de um loteamento, e se 

assemelha ao processo de aprovação de uma construção.  

O órgão municipal analisa o projeto e autoriza a divisão da gleba em frações 

ideais e a construção das casas. Com o alvará de construção, registra-se em cartório 

a incorporação do condomínio, associada a uma Convenção de Condomínio. Nessa 

convenção, constam a discriminação das áreas privativas e comuns, como serão as 

construções, as normas de utilização dos serviços e bens comuns, atribuições do 

síndico, e os procedimentos para alterações na convenção (FREITAS, 2008). 

Posteriormente, concluídas as obras de infraestrutura e das residências, o 

ente municipal oficializa essa conclusão, que, apresentada ao Registro de Imóveis, 

permite a individualização de matrículas imobiliárias referentes às áreas privativas. No 

entanto, diferente do loteamento, a matrícula original não deixa de existir, porque é 

nela que estão discriminadas as frações ideais das áreas comuns. 

Dessa característica advém o não entendimento do condomínio como 

parcelamento do solo, vez que a gleba original continua a existir. Conquanto, na 

prática, observa-se a utilização do instrumento para realizar parcelamento, sem 

observação das demandas da Lei 6.766/1979. 
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Figura 6 - Ilustração do processo de estabelecimento de Condomínio Horizontal.  

 
Fonte: Elaboração própria, com base na Lei 4.591/1964 (2019). 

 

Essa utilização deturpa a função do instrumento, que foi criado com a intenção 

de propiciar o aproveitamento espacial em áreas com dimensões reduzidas, como 

miolos de quadra. Hoje, são aprovados grandes empreendimentos sob esse formato, 

até mesmo em áreas rurais, de modo que se observa uma urbanização precária, mas 

aparentemente legal (FIGUEIREDO, 2010; SILVA, 2012a). 

Consoante a essa prática, também observa-se o mercado imobiliário utilizar o 

condomínio voluntário, previsto pelo Código Civil (Lei n 10.406/2002), que se 

diferencia do condomínio horizontal de casas por não contar com a construção. 

Mencionada legislação define que o regime especial de frações ideais se aplica 

apenas para prédios de apartamentos ou edifícios comerciais. Mas, prevê a 

possibilidade de que uma gleba seja propriedade de vários comunheiros, sem 

fragmentação. Portanto, uma gleba pode ter vários donos, mas de maneira abstrata. 
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Na prática, essa situação não se converteria em porções específicas de território para 

cada um, ou seja, loteamento. 

Seria apenas uma forma anormal de direito de propriedade, com caráter 

transitório. Contudo, por vezes, é verificada a demarcaçao e comercialização de lotes 

por meio desse instituto, sem previsão em Registro de Imóveis, ou aprovação por 

parte da Prefeitura, caracterizando cenário ainda mais complicado do que em relação 

ao condomínio horizontal de casas. 

 

Figura 7 - Ilustração do processo e estabelecimento de Condomínio Horizontal.  

 
Fonte: Elaboração própria, com base no Código Civil (2019). 

 

Essas distorções geraram outra demanda, por atualização da Lei 6.766/1979. 

Pois mais uma vez se verificava situações de insegurança jurídica e administrativa, 

além de urbanização em desacordo com o regime urbanístico, apesar da aparência 

legal. 

 

3.3.3 O Loteamento de acesso controlado e o Condomínio de Lotes 

 

A Lei 13.465, de 2017, foi convertida de uma medida provisória, que dispõe 

sobre regularização fundiária, dentre muitas questões, e foi responsável por 



52 

 

institucionalizar figuras jurídicas “loteamento de acesso controlado” e “condomínio de 

lotes”, no âmbito da Lei 6.766/1979. 

O loteamento de acesso controlado foi instituído como uma modalidade do 

loteamento convencional. São previstos lotes autônomos e áreas públicas em seu 

perímetro, de acordo com todos os procedimentos da Lei 6.766/1979, mas com 

admissão de controle de acesso. Então, há doação de áreas públicas, mas estas estão 

confinadas por uma cancela, um portão, ou qualquer outro mecanismo de controle de 

acesso. 

Essa condição impõe o questionamento de qual função essas áreas públicas 

atenderão, visto motivação original da doação dessas áreas, de articulação com a 

estrutura urbana. A legislação menciona que é “vedado o impedimento de acesso a 

pedestres e condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou 

cadastrados” (parágrafo 8º, artigo 2º, Lei 6.766/1979, alterado pela Lei 13.465/2017). 

No entanto, percebe-se que a restrição de acesso, de interesse de uma minoria, se 

coloca à frente do interesse público inerente ao patrimônio público ali existente. 

Sob a mesma lógica, definiu-se o “condomínio de lotes”. Esse instituto prevê 

a constituição de um lote sob forma de unidade autônoma integrante de um 

condomínio, dispensando a construção da residência que existia na Lei de 

Condomínios. Proporcionou-se, portanto, segurança jurídica para aquele que deseja 

realizar loteamento, recorrendo a figura do condomínio para escapar das demandas 

da Lei 6.766/1979. 

Trata-se de uma regulamentação bastante recente, e não há ainda muitos 

exemplos de como isso se dará na prática. Conquanto, coloca-se aqui o tema apenas 

para reflexão. De acordo com a Lei 13.465/2017, leis municipais estabelecerão as 

condições e parâmetros para que essas figuras possam ser implementadas, o que 

infere que será levado em conta diretrizes de planejamento urbano que observam o 

interesse público. Por outro lado, há várias críticas e preocupações por se ter realizado 

a institucionalização, com efeitos de legalização de uma realidade que já se mostra 

problemática quanto aos princípios constitucionais associados a cidade, arriscando o 

interesse público. 
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3.4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS: O INTERESSE PÚBLICO E O INSTRUMENTO 

DE PARCELAMENTO DO SOLO 

 

No intuito de articular as reflexões colocadas nesse capítulo, escreve-se aqui 

considerações parciais. Buscou-se compreender o que orienta a atuação do Estado 

no processo de produção urbana, já constatada relevância dessa.  

O Estado é o agente intermediador das relações sociais, e que não só está 

no centro das contradições do processo de produção e apropriação do espaço, como 

espelha essas contradições na sua forma de agir. Apesar de ter como supraprincípios 

a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, não é incomum encontrar a 

ação estatal mais próxima de interesses particularistas. 

Essa situação se deve ao fato de que o Estado é parte constitutiva da 

sociedade capitalista, e absorve as incongruências do sistema, principalmente quando 

se tem que a noção de “coisa pública” enfraquecida e as constantes pressões do setor 

imobiliário. Afinal, o setor imobiliário depende da antecipação de atividades estatais, 

sejam regulações ou investimentos, para realizar ganhos extraordinários. Da mesma 

forma que a defesa do bem comum e do patrimônio público é indissociável da 

existência da gestão pública. 

Tal controvérsia se verifica em relação a política de desenvolvimento urbano 

estruturada no contexto brasileiro. Tem-se, pela Constituição de 1988 e pelo Estatuto 

da Cidade, o reconhecimento do direito à cidade e o estabelecimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana, que relativizam a propriedade individual 

privada, sob a égide do interesse público. 

São mecanismos que permitem que o planejamento urbano seja efetuado, do 

desenho à fiscalização, e nas diferentes esferas administrativas, no sentido de romper 

com a lógica da cidade como um negócio, e encaminhar uma cidade mais justa e 

igualitária.  

Nesse sentido, destaca-se a questão do parcelamento do solo, abarcada na 

competência da municipalidade, protagonista da política de desenvolvimento urbano 

via Plano Diretor, mas disciplinada no âmbito da União devido à amplitude do tema. 

O parcelamento do solo é o instrumento pelo qual se realiza grande parte da 

urbanização e se possibilitaria o acesso ao direito à cidade. É também atividade 

econômica exercida por ente privado, a fim de obtenção de lucro e ganhos 

extraordinários. O Estado, então, pela Lei 6.766/1979, pareceu ponderar esses dois 
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interesses, estabelecendo condições e contrapartidas, como a doação de áreas 

públicas que permitem que os novos loteamentos se articulem a estrutura urbana 

existente. 

Em tempo, essas contrapartidas, em muitos casos, não se concretizam e são 

apropriadas, por meio da distorção de institutos jurídicos associados ao parcelamento 

do solo. São os casos dos loteamentos e condomínios fechados, não previstos, 

originalmente, em legislação, mas permitidos, seja de maneira consciente ou omissa 

pelo poder público, ainda que se coloque em risco o interesse público. 
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4 ESTUDO EMPÍRICO: METODOLOGIA DE ANÁLISE 

Tendo em vista o referencial teórico apresentado, propõe-se a rediscuti-lo 

sobre estudos de caso à leste da Região Metropolitana de Curitiba, no entorno da 

Represa do Iraí, em que, apenas em uma aproximação superficial, já é possível 

verificar uma grande quantidade de condomínios fechados, conforme Figura 8. 

 

Figura 8 – Mapa de leitura da região da Represa do Iraí. 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth (2018).  

 

Ainda dessa leitura inicial, observa-se a concentração desses 

empreendimentos no recorte territorial de Quatro Barras (sete empreendimentos), e 

que alguns deles tem relação direta com a Represa do Iraí e a paisagem notável a ela 

associada, ilustrada na Figura 9. 
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Figura 9 - Terreno à venda no Condomínio Aldeia do Lago, à beira da Represa do Iraí, no município 
de Quatro Barras.

 
Fonte: imovelweb.com (2020). 

 

São esses condomínios os objetos de estudo dessa pesquisa, na intenção de, 

retomando o objetivo geral, analisar os vínculos entre os processos de produção 

urbana, por meio do parcelamento do solo, e a apropriação de atributo ambiental. A 

apropriação se tornou questão de pesquisa desde a primeira visita realizada à região, 

em que se constatou que chegar até a Represa do Iraí e visualizar essa paisagem só 

é possível adentrando os muros dos condomínios fechados. 

Para a análise de fenômenos urbanos é comum a utilização de escalas, 

espaciais e temporais, dada a complexidade e diversidade de interpretações 

possíveis. A escala espacial, em particular, indica Côrrea (2011), descreve práticas 

humanas em âmbitos mais limitados ou mais amplos, em distâncias e superfícies 

variáveis, com distintos propósitos, meios e sentidos, mas não dissociadas entre si. 

Nesta pesquisa, opta-se por uma abordagem qualitativa em três escalas 

espaciais – regional, da inserção urbana e local. O mesmo fenômeno – os 

condomínios fechados à beira da Represa do Iraí, no município de Quatro Barras, na 
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franja leste da RMC -, será tratado a partir de visões mais limitadas e ampliadas, mas 

imbricadas entre si, de modo que elementos de análise se somam e sobrepõem. 

 

Figura 10 – Esquema dos recortes territoriais estabelecidos cada escala de análise. 

 
Fonte: Elaboração própria (2020).  

 

A análise em escala regional justifica-se pelo fato de que o recorte de estudo 

faz parte de uma Região Metropolitana, vinculado ao processo de metropolização de 

Curitiba; além de se encontrar em Área de Proteção Ambiental, administrada 

prioritariamente em âmbito estadual. Nesse sentido, tem-se como objetivo investigar 

fatores fundamentais na produção do espaço urbano de Curitiba, sobretudo na porção 

leste, a partir da implantação da Represa do Iraí, e que oportunizaram a ocupação por 

condomínios fechados no município de Quatro Barras. Para isso, utiliza-se como 

elementos-chave de análise: 
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(1) os Planos de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana, que 

enunciam a vocação e as expectativas de ocupação da porção leste no 

processo de expansão da metrópole;  

(2) o projeto e os Planos de Uso da Represa do Iraí, realizados pelo Governo 

do Estado e pela SANEPAR, que apontam a função desta para o 

abastecimento da metrópole e os debates quanto à possíveis conflitos 

urbanísticos e ambientais;  

(3) o Zoneamento da Área de Proteção Ambiental do Iraí, que é o principal 

instrumento de planejamento territorial, e regulamenta o uso e a ocupação do 

entorno da Represa do Iraí. 

 

Na escala da inserção urbana11 procura-se fazer a análise do entorno imediato 

da represa e dos condomínios fechados em Quatro Barras e os impactos internos e 

externos das decisões de parcelamento tomadas. Na literatura especializada, a 

análise nessa escala fundamenta-se pelas questões de mobilidade e segregação 

socioespacial associadas aos condomínios e loteamentos fechados.  

Trata-se da escala dos atributos de localização, e tem-se como objetivo 

relacionar as características e estruturação do ambiente urbano de Quatro Barras à 

posição em que os condomínios fechados se encontram nesse contexto. Definiu-se 

como elementos-chave de análise: 

(1) os atributos de localização, quais sejam as amenidades naturais, o sistema 

viário, serviços e equipamentos urbanos; 

(2) a distribuição da população por renda no território municipal. 

 

Da análise regional e da inserção urbana, identifica-se os vários 

empreendimentos fechados na região da Represa do Iraí, dos quais seleciona-se 

especificamente dois condomínios – Pousada Quatro Barras e Aldeia do Lago, 

diretamente associados ao mencionado atributo ambiental, para análise em escala 

local. Nessa escala busca-se compreender a prática da produção do espaço urbano, 

descrevendo e analisando os processos de aprovação, implantação e consolidação 

dos condomínios. 

                                            
11 Para estabelecer a metodologia de análise na escala da inserção urbana e local, utilizou-se como 
referência a metodologia utilizada em FERREIRA (2012, p.63) para avaliação de qualidade de projetos 
habitacionais e urbanos. 
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Essa análise é feita principalmente sobre o processo de parcelamento do solo, 

tendo em conta as duas faces desse instrumento. Do ponto de vista do interesse 

público, compara-se o que foi previsto e o que se verifica quanto o uso e a ocupação 

do solo, infraestrutura, tributação, áreas públicas e áreas de preservação ambiental. 

Essas características são justamente o que fazem de um novo parcelamento do solo 

parte e complemento da cidade, e não apenas produção de lotes para venda. Do ponto 

de vista privado, identifica-se o perfil do empreendimento, o discurso de venda e quem 

são os moradores, de modo a caracterizar a renda de monopólio. 

O Quadro 2 condensa os objetivos de cada escala de análise. Para todas as 

etapas, utilizou-se pesquisa bibliográfica, documental e levantamento de campo, as 

quais descrevem-se as fontes abaixo: 

1) Livros, teses, dissertações e artigos científicos; 

2) Legislações referentes a política urbana e ambiental pertinentes, em 

âmbitos municipal, estadual e federal; 

3) Consulta a pareceres e documentos disponíveis nos sites da COMEC e 

IAP relativos à APA do Iraí; 

4) Conversa com técnicos da Sanepar no âmbito da pesquisa “A dimensão 

ambiental em assentamentos precários e a dimensão urbana em projetos 

de drenagem: concepções de projeto e desafios em intervenções do PAC”, 

coordenado pela Prof. Márcia Ferreira Prestes na UTFPR, em outubro de 

2019; 

5) Documentos recebidos por e-mail por técnico da Sanepar, referentes à 

demarcação dos lotes lindeiros à Represa do Iraí, ao projeto da barragem 

do Iraí e aos Planos de Uso e Ocupação do reservatório; 

6) Análises integradas do Plano Diretor de Quatro Barras, disponíveis no site 

da Prefeitura Municipal; 

7) Conversa com servidor público da Secretaria Municipal de Governo da 

Prefeitura de Quatro Barras, realizada na mencionada instituição, em 

fevereiro de 2020; 

8) Decisões, pareceres e documentos anexos em processos judiciais, 

acessados por meio do sistema PROJUDI, através de pesquisa livre no 

site do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que se inseriu os 

nomes “Pousada Quatro Barras” e “Aldeia do Lago”; 
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9)  Matrículas imobiliárias, solicitadas pelo site da Central de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis, 

especificamente para os Registros de Imóveis das Comarcas de Piraquara 

e de Campina Grande do Sul, tendo como base os números registrais 

encontrados nos processos judiciais; 

10)  Projetos dos empreendimentos do estudo de caso, acessados por meio 

de processo administrativo junto à Prefeitura de Quatro Barras, 

fundamentado na Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12527/2011); 

11)  Conversas com moradores de Quatro Barras e do Condomínio Pousada 

Quatro Barras, contatados por grupos em redes sociais; 

12)  Imagens aéreas disponíveis na plataforma do Google Earth; 

13)  Visitas em campo, realizadas entre março de 2019 e março de 2020, 

registradas por fotografias. 

 

 

Quadro 2 - Organização das escalas de análise dos estudos de caso. 
(continua) 

 

Escala 
 

 

Elementos De Análise 
 

 

Objetivo Da Análise 
 

R
E

G
IO

N
A

L
 

A REPRESA DO 
IRAÍ PARA RMC: 
CONTEXTO E 
FUNÇÃO 

Planos de Desenvolvimento 
Integrado (PDI) Investigar fatores fundamentais na 

produção do espaço urbano de 
Curitiba, sobretudo na porção leste, a 
partir da implantação da Represa do 
Iraí, e que oportunizaram a ocupação 
por condomínios fechados no 
município de Quatro Barras. 

Projeto e Planos de Uso da 
Represa do Iraí 

Zoneamento da APA do Iraí 

D
A

 IN
S

E
R

Ç
Ã

O
 

U
R

B
A

N
A

 

QUATRO BARRAS: 
QUALIDADE DE 
VIDA E 
SEGREGAÇÃO  

 

Localização - amenidades 
naturais, sistema viário, 
serviços e equipamentos 
urbanos 
 

Relacionar as características e 
estruturação do ambiente urbano de 
Quatro Barras à localização dos 
condomínios fechados e da Represa 
do Iraí. Distribuição da população 

no território por renda 
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Quadro 3 - Organização das escalas de análise dos estudos de caso. 
(conclusão) 

 

Escala 
 

 

Elementos De Análise 
 

Objetivo Da Análise 
 

L
O

C
A

L
 

OS 
CONDOMÍNIOS 
FECHADOS À 
BEIRA DA 
REPRESA DO 
IRAÍ: O 
PARCELAMENTO 
DO SOLO E A 
CONSTRUÇÃO DO 
MONOPÓLIO 

Parcelamento do solo Descrever e analisar os processos de 
aprovação, implantação e consolidação 
dos condomínios fechados Pousada 
Quatro Barras e Aldeia do Lago, à beira 
da Represa do Iraí, tendo em conta as 
normas legais e os interesses público e 
privado associados à produção urbana e 
ao atributo ambiental em questão. 
 

Interesse privado – perfil do 
empreendimento, discurso 
de venda e moradores. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

5 A REPRESA DO IRAÍ PARA RMC: CONTEXTO E FUNÇÃO 

5.1 A FRANJA LESTE DA RMC: CONDICIONANTES AMBIENTAIS E VANTAGENS 

LOCACIONAIS 

 

Atualmente, a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), administrativamente, 

é composta por 29 municípios, e se estende do limite com o Estado de Santa Catarina, 

ao sul, até o limite com o Estado de São Paulo, ao norte (Figura 11). A leste, faz limite 

com a Serra do Mar, e a sudoeste com a Escarpa devoniana. Essa característica faz 

com que a RMC contrarie o conceito tradicional de Região Metropolitana, que supõe 

uma continuidade da mancha urbana. 

Por isso, faz-se a distinção do Núcleo Urbano Central (NUC), composto pelos 

municípios com maior integração entre si e que configuram a mancha urbana da 

metrópole de Curitiba. Formam o NUC os municípios de: Almirante Tamandaré, 

Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Curitiba, 

Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul 

e São José dos Pinhais. 

O NUC é densamente urbanizado e concentrado, o que contrasta com as 

demais áreas da RM, que são predominantemente agrícolas. Essa condição reflete o 

processo de urbanização paranaense, que convergiu para Curitiba. Curitiba 

concentra, de acordo com IBGE (2010), 30% da população estadual. 
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Figura 11 - Região Metropolitana de Curitiba, com destaque para o NUC. 

 
Fonte: COMEC (2012). 

 

O processo de urbanização da aglomeração metropolitana de Curitiba, de 

acordo com Schussel (2006), pode ser caracterizado por processos complementares, 
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que são recorrentes em espaços metropolitanos: (1) a expansão do centro e a geração 

de novas centralidades; (2) a espacialização recente dos empreendimentos 

econômicos; (3) o conflito entre a ocupação urbana e a fragilidade ambiental; e (4) as 

novas formas espaciais dos empreendimentos imobiliários. 

O processo de expansão do centro de Curitiba, configurando de fato a 

metropolização, ocorreu sobretudo a partir de 1970, quando a mecanização da 

agricultura fez com que um grande contingente de trabalhadores do campo migrasse 

para as cidades (FIRKOWSKI, 2000). No entanto, mesmo antes do crescimento 

populacional, já ocorria, a partir de 1950, uma produção intensa de lotes em 

municípios limítrofes a Curitiba, principalmente na franja leste (LIMA, 2000). 

Tratou-se de um processo bastante desigual, qualificando o modelo centro-

periferia, em que o município polo detinha uma realidade privilegiada em relação aos 

municípios vizinhos. O Plano Diretor de Curitiba, de 1966, impunha um padrão de 

urbanização que elevava o preço da terra no centro, enquanto as periferias dispunham 

de farta oferta de terrenos (BALISKI, 2018).   

Na porção leste, loteamentos populares, ainda que em áreas inadequadas, 

íngremes e inundáveis, tornaram-se atrativos pela proximidade com o centro de 

Curitiba, em comparação com outras áreas periféricas, e pelos preços baixos, quando 

do crescimento populacional mais intenso (LIMA, 2000). Observa-se, na Figura 12, 

que de 1960 a 1980, a expansão da mancha urbana da metrópole deu-se 

preferencialmente em direção à porção leste. 
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Figura 12 – Expansão das áreas urbanizadas 1963-1981 na RMC. 

 
Fonte: Baliski, 2018. 

 

A título de ilustração, destaca-se, no Quadro 3, a variação populacional entre 

1970 e 1991 dos municípios de Colombo, Campina Grande do Sul, Pinhais, Quatro 

Barras e Piraquara, que se incluem nessa dinâmica. Quatro Barras, por exemplo, teve 

sua população multiplicada em seis vezes nesse período, ainda que, como demonstra 

o gráfico 1, a maior produção de lotes no município tenha ocorrido, proporcionalmente, 

entre 1950 e 1960. 

 

Quadro 4 - População Urbana de Quatro Barras, de 1970 a 1991.  

Município 
População 

1970 
População 

1980 
População 

1991 
Variação Absoluta 
70/91 % 

Colombo 1.092 54.979 110.273 109.181 9.998,26% 

Campina Grande do Sul 319 3.783 12.722 12.403 3.888,09% 

Pinhais 7.972 35.406 72.079 64.107 804,15% 

Quatro Barras 1.105 3.493 8.132 7.027 635,93% 

Piraquara 4.141 25.521 19.359 15.218 367,50% 

Fonte: Censo Demográfico IBGE apud COMEC (1999). 
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Gráfico 1 – Proporção de lotes aprovados por década no Município de Quatro Barras, 1940-2004.  

 
Fonte: Adaptado de COMEC, 2006. 

 

Em contradição à ocupação acentuada da franja leste, tem-se a relevância 

ambiental que esse recorte apresenta. Essa porção abrange não só as nascentes do 

principal rio do Estado do Paraná – o Rio Iguaçu, como também os corpos d’água que 

conformam mananciais responsáveis por aproximadamente 64% (sessenta e quatro 

por cento) do abastecimento de água do NUC, pertencentes a Bacia do Altíssimo 

Iguaçu (SANEPAR, 2013). 

Esse paradoxo é uma preocupação que se apresenta no primeiro Plano de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (PDI), em 1978, 

desenvolvido pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC). 

Consiste em documento pioneiro na articulação de dados regionais e ordenamento 

territorial nessa escala. 

A proposta por parte da COMEC era uma organização mais equilibrada do 

espaço urbano, dissipando a concentração, estabelecendo subcentros regionais e 

redistribuindo o desenvolvimento. A estratégia de ocupação (Figura 13) enunciava o 

oeste da metrópole como área de promoção da expansão e dinamização industrial. 

Já o recorte leste seria área de preservação, de importância ecológica fundamental 

para toda RMC, voltada preferencialmente para atividades rurais e sítios de lazer 

 

 

Década 1950

Década 1960
Década 1970

Década de 1980
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2000 a 2004

Sem data
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Figura 13 - Estratégia de Ocupação da RMC, pelo PDI, de 1978.

 
Fonte: COMEC, 1978. 

 

A emergência do planejamento metropolitano na década de 1970 inclui ainda 

o Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba 

(PROSAM). Tal programa foi um dos maiores na área de saneamento promovidos em 

âmbito estadual. Envolveu 13 (treze) municípios, cujas prefeituras trabalharam em 

parceria com a COMEC, a Companhia de Habitação de Curitiba (Cohab-Ct) e a 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR). Foi parcialmente financiado pelo 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 

Dentro do âmbito do PROSAM, tem-se o projeto da barragem do Iraí, que 

criou o maior reservatório de água da RMC, com 14,6km², a Represa do Iraí. A 

Represa do Iraí fica na franja leste, e faz interface com três municípios – Pinhais, 

Piraquara e Quatro Barras. Integra a Bacia do Rio Iraí, que é o principal manancial da 

Bacia do Altíssimo Iguaçu. Atende os municípios de Campina Grande do Sul, 

Colombo, Curitiba, Pinhais, Piraquara e Quatro Barras, que somam uma população 

de mais de dois milhões de habitantes. 
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Apesar do projeto do reservatório datar da década 1970, a obra só começou 

a se encaminhar a partir da instituição formal do PROSAM já na década de 1990. O 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da barragem foi realizado apenas em 1991, 

e sua construção ocorreu entre 1997 e 1999 (Figura 14). No momento de sua 

implantação, a realidade metropolitana já era diferente de quando foi planejada e da 

prevista no PDI de 1978. 

 

Figura 14 - Respectivamente, a barragem do Iraí em construção (1998) e concluída, em 2000. 

  
Fonte: cesbe.com.br (2020). 

 

A partir de 1990, Curitiba se inseriu em um cenário de competitividade para 

atração de grandes complexos industriais, especialmente no segmento metal-

mecânico automobilístico. Essas grandes empresas demandavam uma planta 

industrial específica, que deveria agregar fornecedores numa mesma área. Tal 

condição motivou a exploração do território metropolitano, para além da Cidade 

Industrial de Curitiba (CIC) e Centro Industrial de Araucária (CIAR), que concentravam 

esse tipo de atividade até então (SILVA, 2012b). 

As diretrizes do PDI foram não só ignoradas, como invertidas. A 

regulamentação foi pressionada de modo que essas indústrias pudessem se instalar 

na porção leste da RMC, visando acesso facilitado ao Porto de Paranaguá, Aeroporto 

Afonso Pena e à outras regiões do país. A pesquisa de Firkowski (2001) aponta que 

de 69 protocolos industriais assinados até os anos 2000, a maior parte se localiza em 

São José dos Pinhais (35%), seguida de Curitiba (19%), Quatro Barras (12%) e 

Pinhais (12%). Entre 1990 e 2000, de acordo com Schussel (2006), Quatro Barras 
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teve o maior percentual de crescimento do setor industrial, recebendo diversos 

fornecedores das indústrias automobilísticas. 

O Estado, apoiando-se em um discurso de desenvolvimento e emprego, atuou 

para propiciar o cenário ideal para instalação dessas empresas. Como construtor, 

promoveu grandes obras de infraestrutura na franja leste. A BR-116, que é a principal 

conexão entre Paraná e São Paulo, construída em 1960, teve o entroncamento de 

chegada em Curitiba redesenhado, bem como seu trecho urbano desviado, chamado 

Contorno Leste, finalizado em 2002. Mais recentemente, em 2018, a PR-415, 

chamada Rodovia Estadual Leopoldo Jacomel passou por duplicação, representando 

investimento de mais de duzentos milhões de reais por parte do Governo do Paraná. 

 

Figura 15 - Rodovias Régis Bittencourt e João Leopoldo Jacomel, respectivamente.  

 
Fonte: bemparana.com.br (2020). 

 

Essa infraestrutura privilegiada contextualiza a região da Represa do Iraí, 

como pode ser observado na Figura 16. Trata-se do reservatório de água mais 

próximo da metrópole, o que é vantajoso para o abastecimento, mas acarreta pressão 

por ocupação. O acesso da Represa ao centro de Curitiba, por Pinhais e Quatro 

Barras, fica a aproximadamente vinte quilômetros, em percurso que de automóvel 

dura cerca de vinte minutos.  
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Figura 16 - Localização da Represa do Iraí.

 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Google Maps 2018. 

  

Novos empreendimentos econômicos, além do segmento de interesse inicial, 

como o setor imobiliário, passaram a se interessar na região. Há mudanças na 

dinâmica populacional, como as ocupações irregulares, que, de acordo com Lima 

(2000), cresceram mais de quatro vezes de 1992 e 1998. Mas também se consolida 

o processo descrito por Schussel (2006), de novas formas espaciais de 

empreendimentos imobiliários na periferia.  

Segundo Firkowski (2001), observa-se um ponto de virada no padrão de 

moradia da população mais abastada de Curitiba, que passa a migrar para 

condomínios fechados na porção leste. 

Esses condomínios, de acordo com Schussel (2006) e Pilotto (2010), tem 

como referência os existentes em São Paulo, com apelo comercial e uma ideia 

associada ao maior contato com a natureza, que se torna mercadoria em cenário de 

escassez, conforme já abordado em referencial teórico. A franja leste, nesse sentido, 

é área privilegiada.  
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Nessa porção, encontra-se os condomínios Alphaville Graciosa e Pinheiros, 

que são considerados os maiores da RMC, objeto de estudo das pesquisas de Polli 

(2006) e Ritter (2011), assim como os empreendimentos objeto de estudo dessa 

pesquisa, à beira da Represa do Iraí, no recorte do município de Quatro Barras. 

A fragilidade ambiental torna-se atributo, e até mesmo justificativa para 

permissão e até mesmo estímulo desses empreendimentos, tanto por parte do 

Estado, quanto dos incorporadores. Exemplo disso encontra-se no Relatório de 

Impacto Ambiental de empreendimento aprovado recentemente, localizado à beira da 

Represa do Iraí, no município de Quatro Barras – Condomínio Residencial Fazenda 

Bayer.   

O documento (Figura 17) aponta que, se não aprovado o loteamento fechado 

em questão, é possível que ocorram invasões e, consequentemente, contaminação 

dos recursos hídricos. Ou seja, associa sua implantação com interesse público, para 

justificar o parcelamento e seu fechamento. 

 

Figura 17 – Recorte do Relatório de Impacto Ambiental do Condomínio Residencial Fazenda Bayer  

 
Fonte: iap.pr.gov.br (2006). 
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A preocupação com conflito urbano-ambiental também repercutiu em 

regulamentações estaduais sobre o tema na porção leste, ainda que, na prática, o 

efeito obtido tenha sido flexibilização da ocupação. 

Importante legislação é a Lei de Proteção dos Mananciais (Lei Estadual n. 

12.248), promulgada em 1998, que criou o Sistema Integrado de Gestão e Proteção 

dos Mananciais da RMC, coordenado pelo Estado, por meio da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente (SEMA), e que integra: Conselho Gestor dos Mananciais da Região 

Metropolitana de Curitiba (CGM); Unidades Territoriais de Planejamento (UTP); Plano 

de Proteção e Reordenamento Territorial em Áreas de Proteção aos Mananciais 

(PPART); e Fundo de Preservação Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba 

(FPA-RMC).  

Em mencionada lei, ainda, foram ainda delimitadas as Áreas de Proteção 

Ambiental da RMC (Figura 18), entre elas a APA do Iraí, que já havia sido instituída 

pelo Decreto n. 1.753, em 1996. E foram também instituídas as Zonas de Ocupação 

Orientada (Artigo 13º, Lei 12.248/1998), em que se admite a implantação de indústrias 

e dos novos empreendimentos imobiliários. 
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Figura 18 – Localização das Áreas de Proteção Ambiental da RMC.

 
Fonte: COMEC, 1998. 

 

É certo que a ocupação em Área de Proteção Ambiental (APA) não é proibida. 

De acordo com a Lei Federal n. 9.985, de 2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), a APA trata-se de “uma área em geral extensa, 

com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos 

ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações humanas” (artigo 15). 
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Admite-se ocupação, fazendo-se necessário disciplinar o processo e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, e nesse sentido, relativiza-

se inclusive a utilização de propriedade privada localizada em APA, respeitados limites 

constitucionais.  

Parte desse disciplinamento é o zoneamento, que institui o ordenamento da 

ocupação da região, estabelecendo parâmetros de uso e ocupação do solo, e 

atendendo a um planejamento amplo. No caso da Represa do Iraí, seu entorno está 

submetido ao zoneamento estabelecido pela autoridade estadual – Zoneamento 

Ecológico-Econômico da APA do Iraí, por meio do Decreto nº 2.200, de junho de 2000, 

que será analisado em seguida. 

 

5.2  USO E OCUPAÇÃO DO ENTORNO DA REPRESA DO IRAÍ 

 

O Zoneamento da APA do Iraí, acompanhando a Lei de Proteção dos 

Mananciais, estabelece quatro categorias de Áreas: de Urbanização Consolidada; de 

Ocupação Orientada; de Restrição à Ocupação; e Rurais. A delimitação dessas áreas 

e respectivas zonas pode ser visualizada na figura 19, que apresenta o Mapa de 

Zoneamento já atualizado, de 2014, pelo Decreto Nº 11.660. Desde então, não houve 

alterações na delimitação das zonas, mas sim na parametrização. A mais recente foi 

veiculada pelo Decreto nº 9.920, de junho de 2018, o qual altera o quadro das Zonas 

de Ocupação Orientada. 
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Figura 19 – Mapa de Zoneamento, estabelecido pelo Decreto Estadual nº 11.660/2014. 

 
Fonte: Adaptado de COMEC, 2014. 
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Cabe observar que o mapa acima elucida bem como o zoneamento está 

interligado ao processo de ocupação no entorno da Represa do Iraí. Percebe-se 

(figura 20) que grande parte das áreas próximas ao lago artificial nos municípios de 

Piraquara e Pinhais são denominadas Zona de Uso Institucional Restrito (ZUIR), que 

compreende áreas de propriedade do governo. 

Isso se deve a presença do Complexo Médico Penal do Paraná (CMP), em 

Pinhais, e do Complexo Penitenciário de Piraquara, que inclui nove instituições, quais 

sejam: Centro de Socioeducação São Francisco (Cense São Francisco), Casa de 

Custódia de Piraquara (CCP), Penitenciária Central do Estado (PEC-UP), 

Penitenciária Central do Estado II (PCEII-US), Penitenciária Estadual de Piraquara 

(PEP), Penitenciária Estadual de Piraquara II (PEP2), Centro de Observação 

Criminológica e Triagem (COT), Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) e Colônia 

Penal Agroindustrial do Estado do Paraná (CPAI).  

Essas instituições se encontram nessa região antes da implantação da 

Represa e APA. A mais antiga, a Colônia Penal de Agrícola, em Piraquara, data de 

1943. Desde então, esse complexo tem se ampliado, e as normas de segurança nessa 

área são determinantes para impedir o acesso público. As unidades prisionais 

motivaram uma ocupação urbana, em Piraquara, chamada de Vila Militar, onde 

residem principalmente funcionários e familiares de detentos. A Vila Militar é 

classificada como Zona de Urbanização Consolidada II, de média densidade, e não 

tem relação direta com a lago do Iraí.  
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Figura 20 – Recorte do Mapa de Zoneamento e Imagem Aérea, respectivamente, da porção à beira 
da Represa localizada no município de Piraquara e Pinhais, onde encontra-se Complexo Penal. 

 
Fonte: Adaptado de COMEC (2014) e Google Earth (2018). 
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No recorte dos municípios de Piraquara e Pinhais ainda é possível observar 

grandes manchas referentes às Zonas de Conservação da Vida Silvestre II e III, que 

compreende áreas compostas por expressivos agrupamentos arbóreos existentes e 

de importância à qualidade da biota (Artigo 3º, Inciso III, Decreto 2.200/2000). Pelo 

município de Piraquara, se acessa à barragem da Represa do Iraí e sistemas 

hidráulicos gerenciados pela Sanepar (figura 21). Este acesso é restrito a pessoas 

autorizadas pela Companhia. 

 

Figura 21 – Barragem do Iraí. 

  
Fonte: site.sanepar.com.br (2020). 

 

No município de Pinhais, há uma Zona de Parques (ZPAR). Essa área 

consistia no Parque de Exposições Agropecuárias Marechal Humberto Castelo 

Branco, de 1964, e que até 1998 atendia exposições agropecuárias, quando, devido 

a implantação da barragem, foi desativado. Em 2000, o Governo do Estado propôs a 

transformação do local em Parque da Ciência Newton Freire Maia, inaugurado em 

2002, também chamado de Parque das Nascentes (Figuras 22 e 23). Há infraestrutura 

implantada, mas sem manutenção, nem uso adequado, como aponta relatório da 

SANEPAR (2011). São realizadas visitas agendadas, voltadas à grupos escolares. 

Durante levantamento em campo foram feitas algumas tentativas de acesso ao 

parque, sem sucesso. 
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Figura 22 – Parque da Ciência Newton Freire Maia. 

 
Fonte: gazetadopovo.com.br (2020). 

 

Figura 23 – Parque das Nascentes, próximo ao Hospital Adalto Botelho. 

 
Fonte: SANEPAR, 2011. 
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Tanto a ZUIR, quanto a ZCVS II, a ZCVS III e a ZPAR, citadas, são Áreas de 

Restrição à Ocupação, ou seja, não é permitido parcelamento do solo e ocupação 

urbana. Parcelamentos, loteamentos, arruamentos e edificações são admitidos 

apenas nas Áreas de Ocupação Orientada, permissão que vem da Lei de Proteção 

dos Mananciais (Artigo 13º, Lei 12.248/1998), como já mencionado anteriormente. 

São três tipos de Zona de Ocupação Orientada – ZOO I, ZOO II e ZOO III, 

todas concentradas, no entorno da Represa do Iraí, no recorte do município de Quatro 

Barras. Esse mesmo recorte coincide com a paisagem notável associada à represa, 

já ilustrada anteriormente e também na Figura 24, e com empreendimentos fechados 

voltados à um público de alta renda. Além do Clube Curitibano, são seis condomínios 

fechados consolidados e um em processo de aprovação (Figura 25). 

Nesse local, em que o relevo é mais elevado, tem-se o contraste do espelho 

d’água com o Primeiro Planalto Paranaense, a cadeia de Montanhas do Anhangava e 

as cristas da Serra do Mar (conjunto Marumbi, Graciosa e Órgãos). 

 

Figura 24 – Vistas do Condomínio Aldeia do Lago, à beira da Represa do Iraí.  

 
Fonte: mgfimoveis.com.br (2020). 
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Figura 25 – Recorte do Mapa de Zoneamento e Imagem Aérea, respectivamente, da porção à beira 
da Represa localizada no município de Quatro Barras. Destaque para os empreendimentos fechados.

 
Fonte: Adaptado de COMEC (2014) e Google Earth (2018). 
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O impacto de grandes reservatórios de água no território e na paisagem, 

principalmente pela implantação do espelho d’água, é preocupação que aparece 

ainda no Primeiro Plano Diretor de Águas e Esgotos da RMC, em 1970, quando a 

Represa do Iraí era apenas um projeto (SANEPAR, 2011). O conflito urbano-ambiental 

se dá justamente no fato de que o reservatório tem caráter público, com função de 

abastecimento, e demanda preservação ambiental, mas constitui paisagem, que pode 

proporcionar renda de monopólio no mercado imobiliário. 

Os Planos de Uso e Conservação da Água e do Entorno do Iraí, realizados 

pela SANEPAR em 2001 e 2011, apontam que o reservatório teria função urbana 

múltipla, como regularizador de vazão, abastecimento, controlador de cheias, mas 

também passível de apropriação por atividades de recreação, lazer e turismo. São 

funções urbanas de benefício coletivo, que constituem interesse público. 

O mencionado documento, de 2011, aponta como objetivo: “permitir que a 

comunidade paranaense possa usufruir dos usos múltiplos das águas dos 

reservatórios, seja através do contato direto, com a prática de esportes aquáticos e 

atividades de lazer relacionadas à água, seja a partir da contemplação da paisagem, 

proporcionada por estes reservatórios”. 

Essa intenção também foi repisada na inauguração da Represa, pelo 

governador à época, Jaime Lerner, que, a exemplo do uso dado ao entorno da 

Represa do Passaúna (Figura 26), cogitou um grande parque no entorno da Represa 

do Iraí. De acordo com reportagens do período, um protocolo de intenções, por parte 

do Governo Estadual e da Sanepar, foi assinado para aproveitamento do reservatório: 

 

“Durante a inauguração da Barragem do Iraí, a Sanepar também assinou um 
protocolo de intenções para aproveitamento do reservatório para a prática de 
esportes náuticos. No local será construído, um Centro de Excelência do 
Remo, Vela e Canoagem, através da Secretaria Estadual de Esporte e 
Turismo, Federação Paranaense de Vela e Motor e da própria Sanepar. O 
reservatório do Iraí também está sendo projetado para se transformar em um 
grande ponto de encontro da população da grande Curitiba. 
Somente o lago que está se formando será 10 vezes maior que a área total 
do Parque Barigüi e duas vezes maior que o Parque do Passaúna. "Além de 
resolver problemas de abastecimento e das cheias, estamos colocando um 
grande parque à disposição dos moradores da região", comentou o 
governador.” (Trecho retirado de notícia do jornal Cidades do Brasil, em 
2000). 
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Figura 26 – Parque Passaúna, em que está localizada Represa do Passaúna.

 

 
Fonte: gazetadopovo.com (2020). 

 

No entanto, o que se percebe ao permear a região é uma situação oposta ao 

que se esperava (Figura 27). Os muros dos empreendimentos fechados tornaram a 

paisagem notável atração exclusiva dos moradores dos condomínios fechados, de 

maneira que é bastante difícil alcançá-la sem “pagar o preço” para isso. 
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Figura 27 – Perspectivas do entorno da Represa do Iraí, no recorte do município de Quatro Barras. 

 
Fonte: Acervo próprio (2019). 

 

A regulação do Zoneamento da APA do Iraí estabelece que os condomínios 

residenciais são usos permissíveis nas três Zonas de Ocupação Orientada, sem 

ressalvas quanto a fechamento. No entanto, cabe verificação da conveniência desse 

uso, principalmente quando se tem uma paisagem notável e perspectivas de outros 

usos, públicos, já mencionados. 

 A utilização para fins públicos do entorno de reservatórios, como qualquer 

parque, é uma das estratégias de controle da especulação imobiliária e garantia da 

função social da propriedade e da cidade em porções que estão sob pressão por 

ocupação.  
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Ressalta-se ainda que todo o entorno da Represa é permeado pela chamada 

Zona de Preservação da Represa, que tem como função principal a recuperação de 

áreas degradadas, mas coloca como permissível o acesso ao lago “preferencialmente 

através de parques públicos” (Anexo II, Decreto Estadual 2.200/2000). A palavra 

“preferencialmente” pode ser interpretada apenas como uma aleatoriedade, e não 

uma obrigação. No entanto, fica claro o caráter e prioridade de utilização pública do 

entorno da Represa. 

Diante da situação de fechamentos, que impedem o acesso à Represa, há 

manifestações públicas em redes sociais, por exemplo, que representam a vontade 

do público em geral de usufruir do bem ambiental. A Figura 28, por exemplo, mostra 

um grupo formado no Facebook em que se discute a utilização da Represa. 

 

Figura 28 – Recorte do grupo de discussão “Quem é dono do Iraí?, no Facebook. 

 

Fonte: facebook.com/groups/velanoirai (2020). 

 

Destaca-se que a utilização da Represa para a prática de esportes náuticos 

de baixo impacto é colocada como desejável e permissível pelo Plano de Uso da 

SANEPAR, de 2011, que aponta apenas a proibição de embarcações a motor e pesca 

intensiva. No entanto, em 2014, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) emitiu parecer12, 

em que desaconselha contato de pessoas com a água diretamente devido a 

concentração de cianobactérias potencialmente tóxicas, que se consumidas podem 

causar efeitos sobre a saúde. 

                                            
12 IAP. Ofício n. 019/2014 – Diretoria de Monitoramento Ambiental e Controle da Poluição, de 23 de 
maio de 2014. 
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5.3 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS: A REPRESA E OS CONDOMÍNIOS FECHADOS 

A PARTIR DO ESPAÇO METROPOLITANO 

 

A análise em escala regional indica algumas considerações parciais. Observa-

se a franja leste da Região Metropolitana de Curitiba condicionada fundamentalmente 

pelas características ambientais, e ainda assim, ocupada intensamente, 

principalmente a partir de 1970, devido à outra característica fundamental - a 

proximidade e acesso facilitado ao centro da metrópole. 

Essa acessibilidade foi ampliada, quando, na década de 1990, em 

atendimento às demandas de setores privados industriais, agentes públicos atuaram 

para incrementar a infraestrutura rodoviária da região. Trata-se de um momento de 

inflexão do modelo centro-periferia em Curitiba, em que a periferia metropolitana se 

torna atrativa para novos empreendimentos imobiliários – os condomínios fechados. 

Nesse contexto, ressalta-se a implantação da Represa do Iraí, entre os 

municípios de Pinhais, Piraquara e Quatro Barras. Trata-se do maior reservatório de 

água da RMC, com função primordial ao abastecimento público, e que promove 

impacto significativo na conformação territorial e paisagística da região. 

O grande espelho d’água forma paisagem notável, compondo com a Serra do 

Mar ao fundo, especialmente no recorte territorial de Quatro Barras. Recorte esse que 

coincide com as Zonas de Ocupação Orientada, que permitem parcelamentos e 

edificações dentro da Área de Proteção do Iraí, e onde se encontram condomínios 

fechados. 

A contradição que se verifica é que essa porção, especialmente e 

reconhecidamente, possui potencial para usos públicos, com fins recreativos e 

turísticos, a exemplo de outras represas, mas encontra-se restrita à população que 

habita os condomínios fechados. 

Situação essa oportunizada por ação do Estado, não só por este ter 

construído a represa em questão, mas também proporcionado infraestrutura e 

regulamentação favorável a esse tipo de ocupação, sem observar diretrizes e 

apontamentos realizados no sentido do interesse público.  

O interesse público até aparece nos discursos, seja quanto ao 

desenvolvimento e geração de empregos para amparar as instalações industriais, ou 

quanto a preservação ambiental, em que empreendedores imobiliários argumentam 

que condomínios fechados podem coibir ocupações irregulares. No entanto, não são 
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ponderados outros pontos de vista, sobressaindo, em última instância, o interesse 

econômico. 

A análise em escala regional coloca em perspectiva que os condomínios 

fechados em Quatro Barras não são fenômenos isolados, e sim resultado de um 

emaranhado de questões e relações. Coloca-se para reflexão, então que se, em 

escala regional, esses empreendimentos são alguns de vários outros, e que se 

aproveitaram de um contexto não necessariamente criado para eles, na escala da 

inserção urbana repercutem de maneira mais incisiva, o que será tratado a seguir. 
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6 QUATRO BARRAS: QUALIDADE DE VIDA E SEGREGAÇÃO 

6.1 A IMAGEM DO MUNICÍPIO E A EMERGÊNCIA DE UM PADRÃO DE 

OCUPAÇÃO 

 

Partindo da escala metropolitana e adentrando a escala da inserção urbana, 

convém caracterizar o município de Quatro Barras. Trata-se de um município de porte 

médio, com cerca de vinte e três mil habitantes, segundo estimativa do IBGE. Se 

coloca como uma “zona de transição” entre a área urbana e a área rural no contexto 

da RMC. Ainda assim, possui nível de integração alto com o município polo, de acordo 

com Firkowski e Moura (2014), principalmente por motivo da infraestrutura rodoviária 

privilegiada já mencionada.  

Além da infraestrutura rodoviária, Quatro Barras tem como característica 

marcante os vários atributos ambientais. Praticamente 63% (sessenta e três por 

cento) do território municipal é coberto por vegetação. Abrange duas bacias 

hidrográficas que permeiam a área – a do Iguaçu e a da Ribeira, e um grande número 

de serras, incluindo porções da Serra do Mar, como a Serra da Graciosa, Serra da 

Baitaca e Serra da Farinha Seca, em que vários rios têm origem (Figura 29). 

 

Figura 29 – Cidade de Quatro Barras com a Serra da Baitaca e a Represa do Iraí ao fundo, 
respectivamente. 

  
Fonte: quatrobarras.pr.gov.br (2020). 

 

A Figura 30 representa as principais vias, caminhos, estradas, eixos, linhas, 

traçados e ligações, chamadas Linhas Conectoras, que permeiam o município, de 
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acordo com o Caderno de Diretrizes e Propostas do Plano Diretor13, em processo de 

revisão desde 2019 (URBTEC, 2020).  

 

Figura 30 – Linhas conectoras relevantes para Quatro Barras.  

 
Fonte: Adaptado de URBTEC, 2020. 

 

Observa-se que praticamente todo o território é condicionado por algum eixo 

rodoviário ou bem socioambiental, de modo que o planejamento municipal está 

totalmente imbricado ao planejamento regional e estadual. Na Figura 31 é possível 

observar que além da APA do Iraí, Quatro Barras está sob a Unidade Territorial de 

Planejamento (UTP) Quatro Barras, estabelecida pela Lei Estadual de Gestão e 

Proteção dos Mananciais (Lei 12.248/1998); e possui uma grande macrozona de 

conservação da biodiversidade, onde estão o Parque Estadual da Serra da Baitaca, 

criado em 2002 (Decreto Estadual 5.765/2002), e uma parte da Serra do Mar, a 

sudoeste, que é bem tombado em âmbito estadual desde 1986. 

 

                                            
13 O Plano Diretor vigente no município data de 2006 - Lei Complementar n. 1. 



89 

 

Figura 31 - Macrozoneamento do Município de Quatro Barras. 

 
Fonte: URBTEC (2019a). 

 

Natureza, paisagem e história qualificam Quatro Barras como uma cidade 

vocacionada ao turismo, potencial este reconhecido de maneira recorrente nas 

leituras técnicas realizadas na revisão do Plano Diretor (URBTEC, 2019). Também 

são esses atributos que justificam a associação da imagem Quatro Barras com 

qualidade de vida, o que pode ser verificado com simples busca na internet pelo nome 

do município (Figura 32).  
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Figura 32 – Recortes de reportagens que associam Quatro Barras e qualidade de vida.

 
Fonte: Adaptado de grupoparanacomunicacao.com.br (2015); e viajeparana.com (2020). 

 

É essa a imagem utilizada por empreendimentos residenciais fechados 

localizados no município. Ainda na década de 1970, foi aprovado o primeiro 

condomínio fechado do município, o Condomínio Pousada Quatro Barras, que tinha 

como contexto o potencial turístico.  

Tratava-se de chácaras, voltadas a segunda residência. A demanda veio de 

um mesmo grupo que se empenhava na execução de uma nova sede do Clube 

Curitibano, tradicional associação recreativa de famílias curitibanas mais abastadas. 

Seria a chamada sede campestre ou sede golfe Romão Rodrigues Branco, 

consolidada praticamente ao mesmo tempo e ao lado do condomínio residencial 

citado (Figuras 33 e 34). 
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Figura 33 - Clube Curitibano Sede Golfe e Condomínio Pousada Quatro Barras. 

  
Fonte: Acervo próprio (2019). 

 
Figura 34 - Clube Curitibano Sede Romão Rodrigues Branco – golfe, e Condomínio Pousada Quatro 

Barras, em primeiro plano. Represa do Iraí e Serras, ao fundo. 

 
Fonte: Adaptado de rodrigofranca.blogspot.com (2020). 

 

O Condomínio Pousada Quatro Barras se inclui na tendência de ocupação do 

território de Quatro Barras a partir da década de 1980, que se deu principalmente, a 

partir do núcleo inicial, ao longo da Estrada da Graciosa e da BR-116, como pode ser 

visto na Figura 35, na cor rosa. Posteriormente, com a construção do Contorno Leste 

e da Represa do Iraí, na década de 1990, nota-se novos vetores de crescimento, em 

amarelo. 

 

 

 

 



92 

 

Figura 35 - Evolução da Ocupação Urbana na região de Quatro Barras, de 1984 a 2016.  

 
Fonte: HALLUCH (2019) apud URBTEC (2019b). 

 

São as ocupações mais recentes próximas à Represa do Iraí, grande parte 

em Área de Proteção Ambiental, que acabaram por caracterizar um reduto de 

empreendimentos fechados no município. 

Após a consolidação do Condomínio Pousada Quatro Barras, se instalaram 

os Condomínios Anhangava, Residencial Iraí e Aldeia do Lago. Somando-se a estes 

se tem o Condomínio Fazenda Bayer, recém aprovado; e os loteamentos Bosque 

Merhy e Evaldo Vita. As informações gerais dos empreendimentos constam no 

Quadro 4, e o perímetro destes na Figura 36. 
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Quadro 5 – Informações gerais dos empreendimentos fechados à beira da Represa do Iraí, no 
município de Quatro Barras.  

Empreendimento 
Ano de 

aprovação 
Ano de 

implantação 
Área total 

(m²) 
Nº de 

unidades 

Área média 
dos lotes 

(m²) 

Parcelamento do 
solo 

Pousada Quatro 
Barras 

1979 1995 1.016.400 199 4.000 
Loteamento 

convencional, 
fechado 

Bosque Merhy - 1999 260.000 Aprox.  100 2.000 
Loteamento 
convencional 

Evaldo Vita Aprox. 1980 2001 250.000 Aprox. 22 10.000 
Loteamento 
convencional 

Anhangava 1999 2001 160.000 52 2.000 
Condomínio 
horizontal de 

casas 

Residencial Iraí 2002 2003 150.000 20 5.000 
Condomínio 
horizontal de 

casas 

Vale do 
Anhangava 

2003 2010 650.000 97 4.000 - 

Aldeia do Lago 2004 2005 408.278 66 3.000 
Condomínio 
horizontal de 

casas 

Fazenda Bayer 2019 -  1.271.400 271 3.000 

Loteamento 
fechado/ 

Condomínio de 
lotes 

Fonte: matrículas imobiliárias14 (2020). 
 

 

Figura 36 - Delimitação de áreas fechadas no entorno da Represa do Iraí, no município de Quatro 
Barras. 

 
Fonte: Adaptado de GoogleEarth 2019. 

                                            
14  Considerou-se como ano de aprovação a data de expedição do Alvará de Construção da Prefeitura 
Municipal de Quatro Barras, ou do protocolo do projeto aprovado no Registro de Imóveis. Já para o ano 
de implantação, considerou-se, observando imagens aéreas, o momento em que aparecem os 
primeiros traços de ocupação – arruamento e construções. 
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Percebe-se que os condomínios em questão têm características parecidas. 

São lotes de dimensões avantajadas, com ocupação de baixa densidade, o que 

corrobora para o argumento do pouco impacto e preservação ambiental. Observa-se 

ainda que, a maior parte deles foi aprovado após 2000, quando a Represa do Iraí já 

estava implementada e a Área de Proteção Ambiental regulamentada. 

Sobre os empreendimentos anteriores a essa época, cabe destacar os 

loteamentos Bosque Merhy e Evaldo Vita, que confirmam a difusão de um padrão de 

ocupação em uma porção específica do território municipal. Tanto o Bosque Merhy, 

quanto o Evaldo Vita, são loteamentos abertos, com vias e áreas públicas, e que 

passaram a ter acesso controlado recentemente, seguindo uma tendência do entorno. 

Na única rua que permeia o loteamento Evaldo Vita foram instaladas floreiras 

e placas que constrangem a livre circulação (Figura 37).  

 

Figura 37 - Entradas do Loteamento Evaldo Vita  

  
Fonte: Acervo próprio (2019); Google StreetView (2019). 

 

Já no loteamento Bosque Merhy, as ruas foram bloqueadas com manilhas e 

cercas, e o acesso principal teve um portão instalado (Figuras 38 e 39). 

 

Figura 38 - Obstáculos colocados nas vias públicas do Loteamento Bosque Merhy.  

 
Fonte: Acervo próprio (2019). 
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Figura 39 – Rua Everaldo Alves, principal acesso do Loteamento Bosque Merhy, em 2012 e 2019, 
respectivamente.  

  
Fonte: Google StreetView (2019); vivamapio.com (2020). 

 

O controle de acesso é permitido por uma Lei Municipal (n. 607, de 2010). No 

entanto, chama atenção, no loteamento Bosque Merhy, que a rua Everaldo Alves, em 

que se tem o portão e guarita, é único acesso de automóvel ao único parque urbano 

do município – o Parque do Lago, inaugurado em 2019. Além desse acesso 

controlado, o Parque só tem um acesso de pedestres, pela praça central da cidade, a 

Praça Osvaldo Rehder (Figuras 40 e 41).  

 

Figura 40 – Parque do Lago, em Quatro Barras. 

 
Fonte: Adaptado de linkdanews.com (2020). 
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Figura 41 – Acesso de pedestres ao Parque do Lago. 

    
Fonte: facedanoticia.com.br (2020). 

 

Ainda que recorrentes em periferias metropolitanas, essas situações de 

fechamento, seja dos muros dos condomínios ou mesmo do acesso ao parque urbano 

público, resultam em uma estrutura urbana fragmentada, prejudicial ao convívio 

interclassista e estruturação da cidade, conforme aponta Caldeira (2011), entre outros 

autores citados anteriormente. 

Nesse sentido, Quatro Barras, que é um município pequeno comparado aos 

outros que compõe o NUC, está ainda mais vulnerável. A ocupação urbana de Quatro 

Barras se encontra praticamente restrita entre a BR-116, o Contorno Leste e a 

Represa do Iraí, e desta área especificamente quase 25% (vinte e cinco por centro), 

cerca de cinco quilômetros quadrados, são áreas fechadas. 

Constata-se, na Figura 42, que as áreas parceladas no município são 

esparsas, sem integração do sistema viário, há vários vazios urbanos e áreas 

residenciais muradas. Esses vazios urbanos não favorecem o crescimento ordenado 

do município, e convém dizer que tem relação com a dinâmica imobiliária dos novos 

empreendimentos imobiliários. 

Trata-se, em muitos casos, de retenção especulativa de imóveis, como é o 

caso da gleba do Condomínio Fazenda Bayer, ou mesmo de uma gleba adjacente ao 

Condomínio Aldeia do Lago, de propriedade de uma incorporadora15 desde 2008. 

Essas áreas são as últimas à beira da Represa do Iraí passíveis de parcelamento, e 

foram compradas há bastante tempo a fim de especulação.  

                                            
15  Em consulta ao Registro de Imóveis, Comarca de Campina Grande do Sul, obteve-se a Matrícula n 
05.635, referente a gleba adjacente ao Condomínio Aldeia do Lago, e verificou-se que esta pertence a 
Varuna Empreendimentos Imobiliários Ltda, pertencente ao Grupo Hafil, que atua no setor imobiliário, 
principalmente em Curitiba, desde 1977. Essa empresa está ligada a Henrique do Rego Almeida Filho, 
irmão de Carlos do Rego Almeida, este responsável pelo Condomínio Pousada Quatro Barras, ambos 
do grupo CR Almeida. 
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Em síntese, a estrutura urbana de Quatro Barras se configura como 

fragmentos de cidades conectados por vias principais, que comportam tanto o 

transporte urbano e metropolitano, quanto o transporte de cargas e passageiros. 

Condição que sobrecarrega o trânsito e prejudica a compreensão da cidade como um 

todo. 

 

Figura 42 – Estrutura urbana de Quatro Barras. 

 
Fonte: Elaboração própria com base na Lei Complementar n. 01/2006; e Ambiens apud Vertrag 

(2012)16. 

 

Essas vias principais são a PR-506, chamada de Avenida São Sebastião em 

seu trecho urbano, e a Estrada da Graciosa, chamada de Rua Vinte e Cinco de Janeiro 

                                            
16 Em 2012, houve um primeiro processo de revisão do Plano Diretor de Quatro Barras, feito pela 
VERTRAG Planejamento Urbano, com consultoria da Ambiens. O produto desse processo não foi 
aprovado. Os mapas e cadernos de diagnóstico foram acessados pelos arquivos do ParanaCidade. 
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e Avenida Dom Pedro II em seu trecho urbano. Na interseção destas, tem-se o centro 

da cidade. Ao longo destas, tem-se os condomínios fechados. 

 

6.2 A LOCALIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS E A SEGREGAÇÃO URBANA 

 

Não é de maneira aleatória que se tem os condomínios fechados 

concentrados em uma Área de Proteção Ambiental e ao longo de importantes eixos 

viários. Tanto a PR-506 quanto a Estrada da Graciosa são eixos de conexão 

intermunicipal, desenhadas para veículos, com velocidade acima de 50km/h (figura 

43). Por essas vias, ninguém caminha. Não há ciclovia, calçada, faixa de pedestre ou 

qualquer mobiliário urbano que denote a presença de pedestres. 

 

Figura 43 – Estrada da Graciosa e PR-506, em trechos urbanos, respectivamente.  

  
Fonte: Acervo próprio (2019); chavesnamao.com (2020). 

 

As perspectivas das duas vias citadas são quase que totalmente muradas, 

intercalando os condomínios fechados e alguns empreendimentos industriais. No caso 

da Estrada da Graciosa, essa condição é observada desde o município de Pinhais, 

onde se encontram os Condomínios Alphaville (Figura 44). 

 

Figura 44 – Perspectivas da Estrada da Graciosa, respectivamente, em Pinhais, na altura dos 
condomínios Alphaville, e em Quatro Barras, na altura dos Condomínios Pousada Quatro Barras e 

Anhangava. 

  
Fonte: Google StreetView 2019. 
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As margens de vias rápidas são localização preferencial para condomínios 

fechados, vez que esses empreendimentos desconsideram características locais e 

estão mais atrelados à dinâmica metropolitana, à facilidade de acesso à metrópole 

(CALDEIRA, 2011). Trata-se de uma vantagem locacional em escala regional, mas 

que, quando observada do contexto intraurbano, é desfavorável à qualidade do 

ambiente, configurando obstáculos à integração. 

Contudo, os condomínios fechados, ao se auto segregarem, costumam 

rejeitar esse ambiente urbano. Nesse sentido, percebe-se a relação da localização 

dos condomínios fechados em Quatro Barras quanto aos serviços e equipamentos 

urbanos (Figura 45). Não há, nessa porção em que se concentram os condomínios, 

equipamentos de assistência social, educação ou saúde, nem mesmo atividades 

comerciais relevantes. Essas atividades encontram-se principalmente na área central 

do município e ao norte da cidade. 

 

Figura 45 – Equipamentos urbanos em Quatro Barras. 

 
Fonte: Elaboração própria, com base em URBTEC, 2019b. 
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Em entrevistas com os moradores dos condomínios fechados em questão, 

vários comentaram não utilizar os serviços e comércios do município de Quatro 

Barras, e sim de Curitiba. Por outro lado, quando se observa a localização das 

amenidades naturais, tão relevantes para Quatro Barras, percebe-se que grande parte 

estão em área rural. Em área urbana, na porção entre a BR-116, Contorno Leste e 

Represa do Iraí, só se tem a própria Represa, associada à paisagem notável da Serra 

da Graciosa e da Baitaca (figura 46), já indicada anteriormente.  

 

Figura 46 – Bens Socioambientais relevantes em Quatro Barras. 

 
Fonte: Ambiens apud Vertrag (2012). 

 

Ou seja, os condomínios fechados, no contexto urbano, não se correlacionam 

a serviços e equipamentos públicos, mas sim a infraestrutura viária de conexão com 

a metrópole e as amenidades naturais.  

Ainda, sobre a Represa do Iraí, especificamente, o que se verifica é que no 

recorte territorial de Quatro Barras, há de fato a caracterização de um monopólio.  Os 

acessos à Represa do Iraí se dariam prioritariamente por vias que hoje são 

bloqueadas pelas guaritas dos condomínios Pousada Quatro Barras e Aldeia do Lago, 
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ou pela gleba em que será constituído o novo condomínio fechado, o Fazenda Bayer 

(Figura 47). 

 

Figura 47 – Acessos à Represa do Iraí, em Quatro Barras.  

 
Fonte: Adaptado de Google Earth (2019); fotos de acervo próprio (2020). 

 

Esse impedimento à utilização de atrativos turísticos de ordem ambiental está 

descrito na Análise Temática Integrada do Plano Diretor (URBTEC, 2019c), que 

sugere medidas compensatórias. Atualmente, a população em geral acessa a 

Represa “invadindo” porções vazias no entorno da Represa, sem nenhum tipo de 

infraestrutura pública.  Enquanto a população residente dos Condomínios Pousada 

Quatro Barras, Aldeia do Lago, e, futuramente, Fazenda Bayer, tem esse acesso 

como exclusividade. População essa que conforma parcela com maior renda no 

município de Quatro Barras, conforme se visualiza na Figura 48. 
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Figura 48 – Distribuição de renda no município de Quatro Barras.  

 
Fonte: Elaboração própria, com base em IBGE, 2010. 

 

Nesse cenário, cabe mencionar a segregação social e espacial, debatida no 

referencial teórico, e que se coloca como mecanismo de extorsão e apropriação, 

nesse caso, de atributo ambiental. A população que apresenta maior renda em Quatro 

Barras mora em condomínios fechados. Dentre esses, a parcela com renda ainda 

maior está nos condomínios que realizam fechamento da Represa do Iraí. 
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6.3 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS: OS CONDOMÍNIOS FECHADOS PARA 

QUATRO BARRAS 

 

Como considerações parciais sobre a análise na escala da inserção urbana, 

oferece-se a reflexão da função da cidade de Quatro Barras, e como os atributos 

ambientais e a segregação urbana se relacionam a essa função. Quatro Barras é um 

município pequeno e representa uma área periurbana da metrópole Curitiba, entre o 

urbano e o rural. Portanto, dispõe de muitos atributos ambientais e fácil acesso à todas 

as comodidades urbanas do município polo. 

São características atrativas ao turismo e que se correlacionam com 

qualidade de vida, o que acabou por atrair empreendedores imobiliários ainda no início 

da expansão urbana da metrópole, na década de 1970. O primeiro loteamento 

fechado no município, voltado à sítios de recreio, uso mais próximos ao rural do que 

ao urbano, acabou ancorando outros empreendimentos dessa mesma tipologia e 

formatando toda a estruturação do município. 

Atualmente, se tem um reduto de áreas muradas na Área de Proteção do Iraí 

e ao longo das principais vias da cidade, que obstaculizam a integração do espaço 

urbano, denotam a segregação social no território, e ainda representam apropriação, 

reproduzindo desigualdades, tal como abordado em referencial teórico. 

Do ponto de vista do ente privado, além dos rendimentos obtidos da 

transformação da terra rural em urbana e parcelamento, agregou-se valor aos 

atributos ambientais de Quatro Barras, como objetos de desejo de consumo de uma 

classe mais alta, seja no discurso da proximidade com a natureza, ou de fato 

apropriando-se desses atributos, como é o caso da paisagem da Represa do Iraí. 

Mencionada paisagem foi convertida em monopólio de um complexo (Figura 

49). Apenas os moradores dos Condomínios Pousada Quatro Barras e Aldeia do 

Lago, além de frequentadores do Clube Curitibano, tem acesso a esse atributo, 

pagando um determinado preço. 
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Figura 49 - Condomínio Pousada Quatro Barras, Condomínio Aldeia do Lago, Clube Curitibano Golfe 
e Represa do Iraí, ao fundo. 

 
Fonte: Adaptado de RS Imóveis (2020). 

 

Dada fragmentação e segregação do tecido urbano, bem como a presença da 

Represa do Iraí e suas reconhecidas funções múltiplas urbanas, como potencial para 

atividades de lazer dos cidadãos ou para o próprio desenvolvimento econômico do 

município, por meio do turismo, percebe-se, por parte da municipalidade, da qual 

depende a efetivação dessas funções, que houve falha no planejamento.  

Nesse sentido, cabe questionar onde estão essas falhas, observado mais de 

perto os processos e procedimentos de produção do espaço, o que se realizará a 

seguir em relação aos Condomínios Pousada Quatro Barras e Aldeia do Lago. 
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7 OS CONDOMÍNIOS FECHADOS À BEIRA DA REPRESA DO IRAÍ: A 

CONSTRUÇÃO DO MONOPÓLIO 

 

7.1 CONDOMÍNIO POUSADA QUATRO BARRAS: LOTEAMENTO 

CONVENCIONAL FECHADO 

 

7.1.1 O processo de parcelamento do solo 

 

Como já comentado no capítulo anterior, o Condomínio Pousada Quatro 

Barras foi o primeiro empreendimento fechado a se instalar em Quatro Barras, e pode 

ser considerado pioneiro da tipologia de ocupação urbana murada à leste de Curitiba. 

Trata-se de uma área resultante da soma de duas glebas rurais, de 48.400m² (A) e 

968.000m² (B), totalizando os 1.016.400m² (um milhão, dezesseis mil e quatrocentos 

metros quadrados) de área do empreendimento (Figura 50).  

 

Figura 50 – Glebas originais que originaram o loteamento Pousada Quatro Barras. 

 
Fonte: Adaptado de GoogleEarth (2019). 
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Tais glebas foram transformadas em área urbana em 1973, pela Lei Municipal 

n. 05/73. Logo após serem urbanizadas, em 1974, Carlos do Rego Almeida, um dos 

sócios da empreiteira CR Almeida, por meio da pessoa jurídica Carlos do Rego 

Almeida Ltda., adquiriu essas áreas e deu início ao projeto de loteamento, o qual ficou 

por conta do escritório Jaime Lerner Associados17. 

Segundo relatos18, as obras na área se iniciaram em 1975, quando ruas 

começaram a ser abertas. Contudo, o projeto do parcelamento foi apresentado e 

aprovado pela Prefeitura Municipal de Quatro Barras apenas em 1977. Nesse mesmo 

ano, o projeto passou pela COMEC, com uma solicitação de urgência por parte da 

autoridade municipal, tendo em vista que “boa parte já se encontrava vendido” (figura 

51). 

 

Figura 51 - Recorte de Ofício encaminhado a COMEC em abril de 1977, pela Prefeitura Municipal de 
Quatro barras. 

 
Fonte: Ofício n. 119/DT – COMEC, de 2012, anexo a processo judicial. 

 

A COMEC, nesse momento, não emitia anuência prévia, que se tornou 

obrigatória apenas em 1979, com a Lei Federal 6.766. Ainda assim, cabia consulta ao 

órgão responsável pelo planejamento integrado da Região Metropolitana, que emitiu 

                                            
17 Nesse momento, Jaime Lerner já havia sido prefeito de Curitiba, até 1974, e viria a ser novamente, 
a partir de 1979, por mais dois mandatos. Posteriormente, foi também governador, entre 1995 e 2003, 
e, inclusive, inaugurou a Represa do Iraí, em 2000, conforme já citado anteriormente. 
18  Entrevistas realizadas com moradores do Condomínio Pousada Quatro Barras. 
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parecer favorável ao empreendimento, em junho de 1977. Anexo a esse parecer, 

estava um documento que ressaltava questões ambientais, como a necessidade de 

preservação de áreas verdes às margens dos córregos que passavam pelo terreno, 

onde não poderia haver nenhum tipo de ocupação ou utilização para fossa séptica ou 

sistema de absorção. 

A planta encaminhada e aprovada pela COMEC não foi encontrada, mas o 

memorial descritivo que acompanhou a solicitação da Prefeitura se referia ao 

empreendimento como Loteamento Pousada Quatro Barras, sem menção a 

fechamento. Em ofício assinado pelo Diretor Técnico da COMEC em 2012¹¹, se 

confirma que todo o trâmite e anuência realizada pelo órgão estadual foi feito 

considerando o empreendimento como um loteamento, e não como condomínio nem 

loteamento fechado. 

Obteve-se imagens dos carimbos de aprovação do projeto do 

empreendimento, ilustrados na Figura 52. Observa-se que houve, além da aprovação 

em 1977, uma segunda aprovação referente ao mesmo empreendimento, de 27 de 

abril de 1979, esta realizada apenas pela Prefeitura de Quatro Barras, sem 

conhecimento da COMEC. Também tem data de 1979 a Anotação de 

Responsabilidade Técnica referente ao loteamento19, assinada pelo arquiteto Jaime 

Lerner, documento necessário a aprovação de qualquer parcelamento do solo. 

 

Figura 52 - Carimbos de aprovação de Projeto do Loteamento Pousada Quatro Barras pela Prefeitura 
de Quatro Barras, em 1977 e 1979, respectivamente. 

    
Fonte: PROJUDI – Processo 0027937-49.2009.8.16.0001. 

                                            
19  CREA ART n. 003425, de 06 de fevereiro de 1979, referente a projeto de loteamento de 1.040.000m² 
no município de Quatro Barras, de propriedade de Carlos do Rego Almeida e Cia. Ltda. 
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Nem mesmo o desenho relativo à aprovação de 1979 se encontra disponível, 

de modo que se utilizará como base para as análises planta de 1989, que tem como 

título “Levantamento Planimétrico e Projeto do Loteamento” (Figura 53), 

disponibilizado pela Prefeitura de Quatro Barras20. Essa planta trata-se de uma 

constatação das características do empreendimento, feita dez anos após sua 

aprovação, e que coincide com desenho cedido pelo Condomínio Pousada Quatro 

Barras. 

 
Figura 53 – Planta do Loteamento Condomínio Pousada Quatro Barras, de 1989.

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Quatro Barras, 1989. 

                                            
20 Protocolo de acesso à informação realizado na Prefeitura Municipal de Quatro Barras n. 3194/2020, 
atendido pela Secretaria de Urbanismo do município. 
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A planta apresenta a discriminação de quatro grandes áreas, esquematizadas 

no Quadro 5: área de propriedade exclusiva; área de condomínio; área de domínio 

público; e área desapropriada. 

 As áreas de domínio público, que seriam transferidas a municipalidade 

correspondem a uma praça e a um trecho de rua que dá acesso a dois lotes 

comerciais. A área loteada, chamada de “área de propriedade exclusiva”, dá origem a 

199 (cento e noventa e nove lotes), que tem, em média, 3.500m² (três mil e quinhentos 

metros quadrados), distribuídos em sete quadras. Já a área chamada “área de 

condomínio” inclui áreas verdes, de ruas e de um lago. 

 

Quadro 6 - Áreas do projeto Loteamento Condomínio Pousada Quatro Barras. 
Área total 1.016.400m² 100% 
Área de propriedade exclusiva (199 lotes) 726.703m² 71,8% 
Área de Condomínio 210.216m² 20,7% 

- Áreas verdes (Área Condomínio) 113.893m² 11,2% 
- Área de ruas (Área Condomínio) 72.143m² 7,1% 
- Área do lago (Área Condomínio) 24.180m² 2,4% 

Área de Domínio Público 9.520m² 0,9% 
- Praças (Área de domínio Público) 6.800m² 0,67% 

- Rua do Comércio (Área de domínio Público) 2.720m² 0,23% 
Área desapropriada (Represa) 66.961m² 6,6% 

Fonte: Planta do empreendimento e Escritura Pública Declaratória²¹ (2020). 
 

As metragens e descrições dessas áreas compatibilizam com uma Escritura 

Pública Declaratória21, lavrada em maio de 1979, por Carlos do Rego Almeida Cia 

Ltda., em que fica clara a intenção do empreendedor de constituir um condomínio 

fechado e não um loteamento. 

Tal Escritura Pública Declaratória se parece muito com uma “Convenção de 

Condomínio”, e assim foi interpretada pelo Registro de Imóveis, que a usou para 

considerar as duas glebas originais do empreendimento como uma só, ainda que 

nunca se tivesse realizado a unificação, e abertura de novas matrículas. 

A partir de 1984, quando foram concluídas as obras do empreendimento, 

realizou-se a individualização das matrículas dos 199 (cento e noventa e nove) lotes 

da “área de propriedade exclusiva”, e mais onze lotes referentes à “área de 

condomínio”, também chamada de “área comum”, conforme Quadro 6 e Figura 54.  

                                            
21 Escritura Pública Declaratória. Registro n. 342, Livro 3. Registro de Imóveis da 9º Circunscrição de 
Curitiba, Distrito do Boqueirão. 
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De acordo com a Escritura mencionada, cada proprietário de lote individual 

teria uma fração ideal sobre cada área comum, sendo nove lotes denominados como 

“áreas verdes”, um lote designado “ruas ou caminhos de circulação” e outro lote 

qualificado como “lago”. Não constam incorporadas as frações ideais desses lotes em 

nenhuma matrícula associada ao condomínio, tomando-se como referência para 

registro sempre a Escritura. 

 

Quadro 7 - Áreas Comuns do Condomínio Pousada Quatro Barras.  
Denominação da Área Comum Área Número Matrícula 
Área Verde n. 1 38.906m² Matrícula n.615 
Área Verde n. 2 23.085m² Matrícula n.615 
Área Verde n. 3 38.571m² Matrícula n. 616 
Área Verde n. 4 1.629m² Matrícula n. 617 
Área Verde n. 5 4.579m² Matrícula n. 618 
Área Verde n. 6 1.619m² Matrícula n. 619 
Área Verde n. 7 4.143m² Matrícula n. 620 
Área Verde n. 8 1.063m² Matrícula n. 621 
Área Verde n. 9 298m² Matrícula n. 622 
Ruas ou Caminhos de Circulação (CCI)  72.713m² Matrícula n. 613 
Lago 24.180m² Matrícula n. 623 

Fonte: Registro de Imóveis, Comarca de Piraquara (2020). 
 

Figura 54 - Recorte de matrículas imobiliárias individuais referentes, respectivamente, (1) a um lote de 
terreno; (2) a área denominada ruas ou caminhos de circulação,; (3) e a área denominada área verde 

07. Todas do loteamento Pousada Quatro Barras. 

 
Fonte: Registro de Imóveis, Comarca de Piraquara (2020). 

 

Esse procedimento veio a ser reconhecido como de afronte às normas legais, 

acarretando, em 2016, em ação de apuração de irregularidades praticadas pelo 
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Serviço Distrital do Boqueirão quando da lavratura da referida Escritura Pública 

Declaratória22. 

Em sentença proferida no âmbito dessa ação, afirma-se que não há 

explicação plausível para abertura de matrículas individuais para áreas comuns, 

ensejando em violação do princípio da unitariedade, previsto na Lei de Registros 

Públicos, segundo o qual cada imóvel deve corresponder a uma matrícula e vice-versa 

(Artigo 176, §1, inciso I, Lei 6.015/1973). Não é admissível, portanto, que onze 

matrículas esparsas se refiram a um mesmo imóvel, como é o caso do loteamento 

Pousada Quatro Barras. 

Decorre dessa irregularidade ainda, a transferência forçada de doze imóveis, 

ao invés de um, o que provoca custos elevados de taxas registrais, além de pleitos de 

proprietários de lotes exclusivos que, em registro, não possuem frações ideais das 

respectivas áreas comuns23, e questionam a obrigatoriedade de pagamento de taxa 

de condomínio. 

O procedimento correto para registro, deveria ter sido a abertura de uma 

matrícula única referente a área total do empreendimento, encerrando as matrículas 

das duas glebas originais, para posterior incorporação do parcelamento aprovado, 

que, quando concluído, ocasionaria individualização das matrículas dos lotes. Na 

hipótese de se desejar realizar um condomínio, ainda haveria a necessidade de 

inscrição de uma escritura pública de instituição de condomínio, em acordo com a Lei 

de Condomínios (Lei 4.591/1964), o que nunca ocorreu. 

 Pode-se dizer que o Pousada Quatro Barras é um loteamento que simula 

condomínio, confusão que se reflete até mesmo no nome usado pelo empreendimento 

– loteamento Condomínio Pousada Quatro Barras, e que não encontra amparo legal. 

Além da Lei 4.591/1964 e do Decreto 271/1967, seria possível aplicar ao 

empreendimento a Lei 6.766/1979, se assim a municipalidade desejasse, tendo em 

vista que o procedimento descrito não equivaleu a registro de incorporação imobiliária. 

Ou seja, em dezembro de 1979, quando a Lei 6.766 foi promulgada, o 

parcelamento encontrava-se em curso, de modo que se submeteria a nova legislação. 

                                            
22 Autos 39615-85.2014.8.16.0001. Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. Vara 
de Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial. A sentença ocasionou a instauração de 
processo administrativo disciplinar do agente delegado responsável pelo Registro de Imóveis da 9º 
Circunscrição de Curitiba. 
23 PROJUDI – Processo: 0000620-21.2016.8.0037. Vara de Registros Públicos. Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba, Foro Regional de Campina Grande do Sul. 
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Nesse sentido, MUKAI et al. (1980) lecionam que, a Lei 6.766/1979 tem efeito 

imediato, de modo que passou a incidir sobre todos os atos associados com o 

parcelamento de imóveis para fins urbanos, incluindo os ainda não aprovados, 

aprovados não registrados, ou não concluídos. 

 

7.1.2 A consolidação do empreendimento 

 

As controvérsias no processo de parcelamento do solo do loteamento 

Condomínio Pousada Quatro Barras encontram justificativas e impactos na produção 

do espaço urbano, do ponto de vista do interesse privado e do interesse público. Por 

isso, faz-se aqui um aprofundamento sobre a trajetória de consolidação do 

empreendimento.  

Quanto a natureza do Pousada Quatro Barras, nota-se uma mudança ao 

longo do tempo, que tem explicação na dinâmica regional. O empreendimento, 

originalmente, se tratava, associado ao Clube Curitibano Golfe, de um complexo de 

lazer, de fácil acesso para população da metrópole, pela Estrada da Graciosa. Os 

terrenos eram pequenas chácaras, nos quais se executavam residências de fim de 

semana. De acordo com relatos de moradores, havia integração total com o Clube, 

dispensando até mesmo área de lazer própria do condomínio, que, até hoje, se 

resume a áreas de contemplação de um lago e um campo (Figura 55). 

 

Figura 55 - Estrutura de lazer comum no Pousada Quatro Barras. 

  
Fonte: Reikdal corretora de imóveis (2020). 
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Já no final da década de 1970, o incorporador, com experiência no setor 

imobiliário, levou em conta a informação da futura Represa do Iraí, que transformaria 

a paisagem e valorizaria a área, e as alterações na dinâmica populacional da RMC, 

para realizar a transição do perfil do empreendimento de segunda para primeira 

residência. 

Atualmente, segundo as informações do condomínio, das 151 (cento e 

cinquenta e uma) residências construídas, 97 (noventa e sete) são primeira 

residência, e 36 (trinta e seis) são utilizadas esporadicamente. Os moradores, em 

geral, são executivos de indústrias instaladas na franja leste, políticos e funcionários 

públicos de Quatro Barras e municípios vizinhos, incluindo Curitiba. 

O memorial descritivo do projeto de 1977, submetido a COMEC, aponta que 

o parcelamento se daria para a formação de sítios de recreio, comuns em áreas de 

transição urbano-rurais, especialmente de mananciais, porque associam um caráter 

preservacionista, de ocupação dispersa e atividades de pouco impacto. Essa 

característica, segundo Santoro (2014), faz com que, muitas vezes, esses 

empreendimentos fiquem fora do controle urbano, resultando, futuramente, em uma 

urbanização incompleta. 

Supõe-se que esse foi o caso do Pousada Quatro Barras. Provavelmente, o 

empreendimento não foi interpretado como um projeto de urbanização, e por isso não 

se exigiu contrapartidas proporcionais em favor do município, que seriam pertinentes 

frente as dimensões consideráveis da gleba parcelada e o incremento populacional 

que poderia ocorrer. Quatro Barras, na década de 1980, tinha cerca de três mil 

habitantes, e o novo núcleo, com 199 (cento e noventa e nove) unidades, poderia 

ampliar em até 25% (vinte e cinco por cento) esse número. 

A mudança de planos é constatada pela realização da retificação do projeto 

em 1979, ainda que grande parte dos lotes já estivessem vendidos e se tivesse 

realizado aprovação em 1977, e pode até mesmo ter motivado a não realização de 

uma nova consulta à COMEC. Afinal, a autoridade metropolitana, nesse momento, 

tinha um posicionamento no sentido de evitar expansão urbana na porção leste, 

preocupada com preservação ambiental, presente no PDI e nas observações feitas 

em 1977 para o empreendimento em questão. 

Somente a partir de1979 o loteamento passou a ser tratado como fechado ou 

como condomínio. A Escritura Pública Declaratória lavrada por Carlos do Rego 

Almeida Cia. Ltda. fazia a previsão de fechamento com “mourões de concreto, seis 
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fios de arame e cerca viva”. Hoje, o perímetro do empreendimento é fechado por 

muros de aproximadamente dois metros e meio de altura, com alguns trechos de 

cercas, ilustrados na Figura 56.  

 

Figura 56 - Cercas e muros que realizam o fechamento do perímetro do loteamento Pousada Quatro 
Barras, atualmente. 

  
Fonte: Acervo próprio (2019). 

 

O fechamento também foi mencionado em uma declaração assinada pelo 

Prefeito de Quatro Barras em 20 de abril de 1979 (Figura 57), que anuncia áreas de 

domínio privado, chamadas de “áreas de condomínio” ou “áreas comuns”, e que foram 

registradas, em momento consecutivo, como lotes. 

 

Figura 57 - Declaração da Prefeitura Municipal de Quatro Barras sobre as áreas verdes, ruas e lago 
do loteamento Condomínio Pousada Quatro Barras. 

 
Fonte: Escritura Pública Declaratória. Registro n. 342, Livro 3. Registro de Imóveis da 9º 

Circunscrição de Curitiba, Distrito do Boqueirão. 
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Tem-se que essas áreas comuns coincidem com vias, praças, lago, áreas 

verdes, que costumam ser de domínio público em parcelamentos, e o fato de terem 

sido diferenciadas desde 1977, faz parecer que havia a intenção de que assim se 

estabelecesse. Seria o adequado, em atendimento ao previsto no artigo 4º do Decreto 

271/1967: “desde a data da inscrição do loteamento passam a integrar o domínio 

público de Município as vias e praças e as áreas destinadas a edifícios públicos e 

outros equipamentos urbanos [...]”. 

Todavia, utilizou-se uma declaração do município para designá-las privadas, 

configurando um procedimento estranho ao usual. A referida declaração ainda abre 

mão de parte das áreas identificadas especificamente como de “domínio público”, 

tanto na Escritura Pública Declaratória, quanto na planta de 1986. 

Seriam as “praças” e a “rua de comércio”, que, em relação a dimensão total 

da gleba parcelada, não representam nem mesmo 1% (um por cento), quando, se 

aplicada adequadamente a Lei 6.766/1979, deveriam corresponder a pelo menos 35% 

da gleba24, percentual que não se alcança nem mesmo acrescentando as áreas de 

condomínio (20%). 

Na prática, a única área doada ao município foi o que se chama hoje de Praça 

Hugo Venske, alocada fora do contorno murado, mas ainda mais conveniente ao 

empreendimento do que ao município. A praça complementa o paisagismo da entrada 

do condomínio, servindo de área de circulação e estacionamento de veículos de 

visitantes. 

Conforme ilustram as Figuras 58 e 59 – e é exposto pela Análise Integrada do 

Plano Diretor de Quatro Barras (URBTEC, 2019b) –, não há qualquer equipamento ou 

mobiliário que identifique a Praça Hugo Venske como espaço público. Pelo contrário, 

depara-se com cones e placas do condomínio. Além disso, em visita ao local, 

vivenciou-se que, ao se adentrar a área, há movimentações de vigilância por parte da 

portaria do condomínio com objetivo de constranger a permanência no local. 

                                            
24 Porcentagem prevista pelo Artigo 4º, inciso IV, §1º, da Lei 6.766, até 1999, quando teve sua redação 
substituída pela Lei n. 9785. Para se ter outro parâmetro de comparação, desde 2007, a legislação 
municipal de parcelamento do solo (Lei n. 3/2007) estabelece que a proporção da área de domínio 
público de um empreendimento na Macrozona de Proteção do Iraí, onde o Condomínio Pousada Quatro 
Barras se encontra, é de pelo menos 10% da área total do parcelamento. 
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Figura 58 – Esquematização das áreas do loteamento Condomínio Pousada Quatro Barras. 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Quatro Barras (1989); e Google Earth (2019). 

 

Figura 59 – Praça Hugo Venske. 

 

 
Fonte: Acervo próprio (2020). 

 

A hipótese levantada de que as áreas denominadas comuns, ou de 

condomínio, foram planejadas para e deveriam integrar áreas públicas, é reforçada 
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pela existência de quatorze leis municipais25, aprovadas em 1986, que denominam as 

vias do Pousada Quatro Barras logradouros públicos, nomeando-os (Figura 60). Nota-

se que o registro imobiliário da área denominada “ruas ou vias de circulação interna”, 

que seria de copropriedade dos moradores do condomínio, é de 1984, anterior a essas 

leis. 

 

Figura 60 – Recorte da Lei Municipal n. 20/81986, que denomina uma das ruas do loteamento 
Pousada Quatro Barras. 

 
Fonte: leismunicipais.com.br/a/pr/q/quatro-barras/lei-ordinaria/1986/2/20/lei-ordinaria-n-20-1986-da-

denominacao-a-logradouro-publico?q=1986 (Acesso em 2020). 
 

Ainda, segundo relatos de moradores, é o ente público que realiza a 

manutenção da iluminação pública do empreendimento até hoje, o que fortalece o 

caráter público das ruas, e encaminha a constatação de que nem mesmo a 

municipalidade tem certeza sobre o que é de domínio público e o que é de domínio 

privado em relação ao Pousada Quatro Barras.  

Decorre dessa incerteza, por exemplo, o fato de que as áreas comuns do 

empreendimento, apesar de possuírem matrículas imobiliárias, não possuem cadastro 

                                            
25 Lei n. 07/86; Lei n. 08/86; Lei n. 09/89; Lei n. 10/86; Lei n. 11/86; Lei n. 12/86; Lei n. 13/86; Lei n. 
14/86; Lei n. 15/86; Lei n. 16/86; Lei n. 17/86; Lei n. 18/86; Lei n. 19/86; Lei n. 20/86. 
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imobiliário26 e, por esse motivo, não são contabilizadas para fins de Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), culminando em prejuízo ao erário público. O IPTU 

arrecadado em relação ao empreendimento corresponde apenas a 70% (setenta por 

cento) da área total, que são os lotes individuais. 

Ainda assim, em 2014, quando consultada pelo Ministério Público27, no 

decorrer de um processo judicial, a Prefeitura Municipal reafirmou que toda a área do 

Condomínio Pousada Quatro Barras é particular. Nesse processo, moradores do 

condomínio pleiteavam a responsabilidade do município sobre recapeamento asfáltico 

das vias internas. 

A sentença proferida28 argumentou ser de responsabilidade dos condôminos 

a manutenção de áreas comuns, e denominou o loteamento Condomínio Pousada 

Quatro Barras como “condomínio, instituído na forma de loteamento fechado”. 

Contudo, não se realizou uma análise profunda sobre o processo de parcelamento, o 

que, quando feita, demonstra que não há como considerar o Pousada Quatro Barras 

como condomínio.  

Com essa compreensão, afirma a sentença de outra demanda judicial, de 

201629, que é pertinente o debate sobre o domínio público das ruas e demais áreas 

comuns do Pousada Quatro Barras. Esse debate é o cerne de que há prejuízo ao 

interesse público nos procedimentos irregulares praticados pelo Pousada Quatro 

Barras.  

Não há só apropriação das chamadas áreas comuns, como também a 

apropriação da paisagem da Represa do Iraí, que viria a se concretizar em momento 

consecutivo, constatada na análise na escala da inserção urbana. Percebe-se que o 

empreendedor adiantou a oportunidade de agregar valor ao seu empreendimento, 

enquanto por parte da municipalidade não houve capacidade de visão e planejamento 

em favor de seus próprios interesses. 

As imagens aéreas (Figura 61) demonstram que o empreendimento já era 

bastante consolidado quando da implantação da Represa, em 1998, mas essa ainda 

                                            
26 Declaração-52, emitida pela Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Quatro Barras, em 01 
de dezembro de 2003. 
27 Ofício n. 54, de 2014. Obtido via PROJUDI – Processo: 0027937-49.2009.8.16.0001. 18º Vara Cível 
de Curitiba. Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Foro Central de Curitiba. 
28 Apelação Cível n. 820.683-1. 
29 PROJUDI – Processo: 0000620-21.2016.8.0037. Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. Foro 
Regional de Campina Grande do Sul. Vara de Registros Públicos. 



119 

 

assim se tornou atrativo de venda. Ao se realizar levantamento de anúncios de lotes 

à venda no condomínio, identificou-se o destaque dado a proximidade com a natureza 

e a exclusividade da paisagem. De acordo com informações cedidas pelo condomínio, 

atualmente há apenas dezesseis lotes à venda, com valor médio de R$500.000,00 

(quinhentos mil reais). 

 

Figura 61 - Imagens aéreas da região do Condomínio Pousada Quatro Barras antes e depois da 
implantação da Represa do Iraí. 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth (2020). 

 

Com a represa instalada, veio a regulamentação da APA do Iraí, pelo Decreto 

2.200/2000, que classificou o Pousada Quatro Barras como Zona de Urbanização 

Consolidada (ZUC-I), residencial de baixa densidade. Os parâmetros estabelecidos 

quanto à ocupação estão em acordo com o que se encontra no empreendimento. Não 

há novas subdivisões, que são proibidas, e a taxa de ocupação de até 20% (onze por 

cento) é respeitada.  

O padrão médio das casas, exemplificado pela Figura 62, são dois 

pavimentos, com cerca de 400m² (quatrocentos metros quadrados) de implantação e 

700m² (setecentos metros quadrados) de área construída, em terrenos de 3.500m² 

(três mil e quinhentos metros quadrados), configurando taxa de ocupação em torno 

de 11% (onze por cento). 
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Figura 62 - Casa à venda no Condomínio Pousada Quatro Barras, com 766m².

 
Fonte: chavesnamao.com.br (2020). 

 

A contradição encontrada trata-se das Áreas de Preservação Permanente, 

definidas pelo Código Florestal (Ar. 4º, Lei Federal n. 12.651/2012), e que coincidem 

com as Zonas de Preservação de Fundo de Vale (ZPFV) e Zona de Preservação da 

Represa (ZPRE). A ZPFV trata-se de faixa de 30 (trinta) metros de cada margem de 

rios e córregos e de 50 (cinquenta) metros no entorno das nascentes, em que o uso 

permitido seria a recomposição florística com espécies nativas, e são proibidas 

qualquer tipo de construção, obra de drenagem, corte, exploração e supressão da 

vegetação.  

Ao sobrepor o zoneamento e a imagem aérea da área, se observa que há 

construções, além de vias de circulação, nessa faixa (Figura 63). Na aprovação do 

condomínio de 1977, a COMEC já havia alertado para a preservação dessas áreas, 

estabelecendo pelo menos uma faixa de 10 metros de cada margem dos córregos, 

sem nenhuma construção. 
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Figura 63 - Imagem aérea e ZEE, recorte do loteamento Condomínio Pousada Quatro Barras. 
Destaque para ZPFV.

 
Fonte: Adaptado de Google Maps 2019; e Decreto Estadual 2.200/2000. 

 

Quanto à ZPRE, que corresponde a faixa de 30 metros ao longo do espelho 

d’água, em que preferencialmente haveriam parques públicos, como já mencionado, 

verifica-se que não há casos de construções, mas de supressão da vegetação para 

garantir visual da represa, como na figura 63, que representam bem o valor do 

monopólio estabelecido em relação a paisagem da Represa. 
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Figura 64 – Residências no Condomínio Pousada Quatro Barras, com relação direta com a Represa 
do Iraí.

 

 
Fonte: imovelweb.com (2020). 
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7.2 CONDOMÍNIO ALDEIA DO LAGO: CONDOMÍNIO HORIZONTAL DE CASAS 

 

7.2.1 O processo de parcelamento do solo 

 

Visto um processo de parcelamento do solo de loteamento, coloca-se aqui um 

processo de condomínio de fato, vizinho do Condomínio Pousada Quatro Barras - o 

Condomínio Aldeia do Lago. 

O empreendimento tem área de 408.278m² (quatrocentos e oito mil e 

duzentos e setenta e oito metros quadrados), desmembrada de uma gleba de 627.034 

m² (seiscentos e vinte e sete mil e trinta e quatro metros quadrados), conforme Figura 

65. Tal gleba foi incluída no perímetro urbano de Quatro Barras em 2000, quando da 

promulgação da primeira lei de uso e do solo urbano do município (Lei n. 33/2000). 

 

Figura 65 – Divisão de gleba original do Condomínio Aldeia do Lago. 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth (2019).  
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Em seguida, no ano de 2001, a área A-1 foi comprada por Aldeia do Lago 

Ltda., empresa pertencente ao Grupo Thá30 , e se iniciou projeto de urbanização, sob 

responsabilidade da arquiteta Mara Paludo e o do escritório Alfred Willer Arquitetura 

e Planejamento31. O projeto submetido à Prefeitura Municipal de Quatro Barras 

passou por várias alterações até que, em 2004, foi aprovado, conforme planta 

apresentada na Figura 66.  

 

Figura 66 - Planta do Condomínio Aldeia do Lago.

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Quatro Barras, 2001. 

                                            
30 Consulta ao Sistema da Receita Federal, que disponibiliza Situação Cadastral de Pessoas Jurídicas. 
31 Os escritórios de Willer e Mara Paludo são responsáveis pelo projeto do condomínio Alphaville, em 
Pinhais, realizado nessa mesma época. 
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Ainda em 2004, foi realizada a incorporação imobiliária do empreendimento, 

no Registro de Imóveis de Campina Grande do Sul32, em que consta que o 

Condomínio Aldeia do Lago se trata de “conjunto de habitações autônomas, com um 

pavimento e destinação exclusivamente residencial”. 

Ou seja, de acordo com o projeto aprovado, representado na figura 61, e com 

o memorial de incorporação, houve a previsão e promessa da construção de 

edificações, vinculadas a áreas privativas e áreas comuns, nas proporções 

apresentadas no Quadro 7, caracterizando o empreendimento como condomínio 

horizontal de casas, consoante a Lei 4.591/1964. 

São descritas 66 (sessenta e seis) unidades de 121m² (cento e vinte e um 

metros quadrados) de área construída, contando cada uma com terreno privativo de 

3.500m² (três mil e quinhentos metros quadrados) a 5.000m² (cinco mil metros 

quadrados), aproximadamente. As áreas comuns constituem-se como bosques, lazer 

e circulação interna, e destas se determinaria uma fração ideal para cada condômino. 

 

Quadro 8 - Áreas do projeto Condomínio Aldeia do Lago. 
Área total do terreno 408.278,60m² 100% 
Áreas privativas (66 unidades) 271.613,81m² 66% 

- Área construída (66 unidades) 8.224,65m² - 
Área comum 01 – Bosques e Lazer 94.488,99m² 23% 
Área comum 02 – Vias de circulação 45.175,80m² 11% 

Fonte: Planta do empreendimento, memorial de incorporação e matrícula imobiliária (2020). 
 

 

Após a aprovação e incorporação, os procedimentos seguintes seriam a 

execução do empreendimento, a vistoria de conclusão por parte da municipalidade, e 

então, individualização das matrículas referentes a cada unidade residencial. Para 

efeitos de conclusão do empreendimento, considera-se a execução da infraestrutura 

e das residências. 

Contudo, no Aldeia do Lago, a incorporadora, apesar de ter implementado a 

infraestrutura do condomínio, nunca realizou a construção de nenhuma residência e, 

em 2005, passou a comercializar frações ideais, tomando a incorporação como 

parâmetro.  

Tal negociação é legal, estabelecendo-se, em termos formais, um condomínio 

voluntário, em que cada condômino é proprietário de uma porcentagem de uma 

                                            
32  Matrícula n. 05.305. Registro de Imóveis. Comarca de Campina Grande do Sul. 
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mesma gleba (Figura 67). Posteriormente, ainda seria possível executar as 

residências aprovadas e solicitar a vistoria de conclusão para gerar as unidades 

autônomas e regularizar a situação. 

 

Figura 67 – Recortes da Matrícula Imobiliária referente ao Condomínio Aldeia do Lago. 

 
Fonte: Registro de Imóveis, Comarca de Campina Grande do Sul (2020). 

 

No entanto, na prática, foram demarcados e vendidos lotes correspondentes 

às áreas privativas de cada unidade projetada, simulando um loteamento. Nunca 

houve a intenção, por parte da incorporadora, de finalizar o processo, o que fica claro 

em um pronunciamento desta no âmbito de uma ação judicial, em 2010. 

A demanda judicial mencionada trata-se de uma Ação de Suscitação de 

Dúvida33 por parte do Registro de Imóveis, decorrente de uma Nota de Diligência 

emitida em 2009, negando à um dos condôminos do Aldeia do Lago o Registro de 

Contrato de Obras e Alienação Fiduciária em Garantia com a Caixa Econômica 

Federal de fração ideal. 

                                            
33 PROJUDI – Processo: 0004812-07.2010.8.16.0037. 
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Ou seja, alguém gostaria de financiar a compra de um “terreno” e a construção 

de sua residência no Condomínio Aldeia do Lago, utilizando o imóvel como garantia, 

mas não conseguiu. O agente delegado não procedeu o registro do contrato, expondo 

que o empreendimento em questão não se tratava de loteamento ou condomínio de 

lotes, e sim “condomínio de unidades”, nunca instituído, mas que infere 

responsabilidade da incorporadora em executar as unidades residenciais. 

Contraditando essa alegação, o Grupo Tha34 alegou que o Condomínio Aldeia 

do Lago se trata de “condomínio urbanístico”, em que cada adquirente seria 

responsável por sua própria construção, conclusão e averbação. Nesse sentido, 

manifestou-se também o Ministério Público, que chamou o empreendimento de 

“condomínio híbrido de loteamento”. 

Constata-se a confusão de termos utilizados para descrever o 

empreendimento como qualquer coisa, exceto condomínio horizontal de casas, de 

modo que esse instituto foi utilizado apenas como manobra para balizar e operar 

venda de “terrenos”, sem executar o devido processo loteamento. 

Essa prática foi considerada imprópria pelo Tribunal de Justiça, em sentença 

confirmada pela Décima Segunda e Décima Sétima Câmaras Cíveis. Copia-se o 

relator do recurso: “indevida é a venda de terreno, eis que a incorporadora somente 

poderá alienar quotas condominiais, do empreendimento denominado “Condomínio 

Aldeia do Lago”. 

Segundo a decisão, não há como considerar o Condomínio Aldeia do Lago 

híbrido de loteamento, vez que não há lei municipal ou procedimento administrativo 

que se refira a essa modalidade de parcelamento urbano. De fato, no momento da 

aprovação do Aldeia do Lago, incidia sobre processos de parcelamento do solo 

urbano a Lei 4.591/1967, a Lei 6.766/1979, e as regulamentações estaduais 

associadas a APA do Iraí, e a lei municipal n. 33/2000, sendo que nenhuma delas trata 

de “condomínio de lotes” ou “condomínio urbanístico”. 

No Decreto Estadual 2.200/2000 há admissão como uso permissível os 

“condomínios residenciais” nas Zonas de Ocupação Orientada II (ZOO-II) e III (ZOO-

III), nas quais o Condomínio Aldeia do Lago está inserido. Entretanto, não há maiores 

detalhes acerca dos procedimentos necessários, fazendo-se exigência apenas do 

                                            
34 Recurso de Apelação n. 1016082-0. Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná. 
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Relatório Ambiental Preliminar (RAP), que aponta diagnóstico simplificado da 

viabilidade ambiental do empreendimento, mas não abarca outras dimensões de 

impacto, como a urbanística. Também não se define as características de um 

“condomínio residencial”, e se essa tipologia demandaria trâmite na COMEC.  

No artigo 6º de mencionado decreto, comunica-se que todo parcelamento do 

solo para fins urbanos na APA do IRAÍ, incluindo chácaras de recreio, depende de 

anuência do órgão estadual. Ainda há a própria Lei 6.766/1979, que determina, em 

seu artigo 13º, que qualquer “loteamento e desmembramento em área de município 

integrante da região metropolitana, o exame e anuência prévia à aprovação do projeto 

caberão à autoridade metropolitana”. 

Por outro lado, tem-se, como consta no referencial teórico, o debate sobre a 

natureza do condomínio de casas configurar ou não parcelamento do solo, de modo 

que se pode inferir que, no caso do Aldeia do Lago, a interpretação dada deve ter sido 

pelo não, vez que a COMEC não foi consultada. Essa avaliação caberia a 

municipalidade, que ao ter acesso ao projeto, poderia exigir Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV), e inclusive adotar os parâmetros da Lei 6.766/1979 quanto a 

loteamentos para o condomínio. 

 

7.2.2 A consolidação do empreendimento 

 

Assim como se fez para o Pousada Quatro Barras, convém observar, para o 

Aldeia do Lago, as justificativas e impactos que os procedimentos de parcelamento 

do solo adotados implicam quanto à produção do espaço urbano, sob a ótica do ente 

privado e do interesse público. 

O Condomínio Aldeia do Lago já tem como contexto a ascensão dos enclaves 

como modo preferencial de morar de uma população mais abastada na periferia 

urbana, coincidindo a sua aprovação e implantação, inclusive, com outros 

empreendimentos da mesma natureza, como o Alphaville, em Pinhais, e até mesmo 

outros condomínios no município de Quatro Barras, mencionados anteriormente. 

Soma-se ainda o fato de que, na mesma localização, o Condomínio Pousada 

Quatro Barras já apresentava êxito, e a Represa do Iraí já tinha sido inaugurada. Esse 

atributo é fator fundamental para entendimento do Aldeia do Lago, vez que esse tem 
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uma relação privilegiada e única com a paisagem. Trata-se de uma “península” 

(Figuras 68 e 69), na qual de praticamente qualquer ponto se tem vista. 

 

Figura 68 – Imagem de divulgação do empreendimento Aldeia do Lago, divulgada pelo Grupo Thá. 

 
Fonte: imovelweb.com (2020). 

 
Figura 69 – Condomínio Aldeia do Lago, em meados de 2005. 

 
Fonte: imovelweb.com (2020) 
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O empreendimento só faz limite com o reservatório e com o Pousada Quatro 

Barras, de modo que o único fechamento necessário foi uma portaria, instalada na 

Rua Hugo Venske (Figura 70). Tal rua, pública, foi asfaltada pelo município em 2004, 

concomitante a implantação do condomínio, e sua única função é dar acesso a esse. 

 

Figura 70 - Perspectiva da Rua Hugo Venske. Do lado esquerdo, cerca-viva do Clube Curitibano 
Golfe. Do lado direito, muro do Condomínio Pousada Quatro Barras. Ao final da rua, a portaria do 

Condomínio Aldeia do Lago. 

  
Fonte: Acervo próprio (2019). 

 

Como visto, as vendas dos ”terrenos” iniciaram em 2005. No entanto, verifica-

se, pela matrícula imobiliária, que o período de negociações mais intensas ocorreu 

entre 2009 e 2012, quando, pelas imagens aéreas, identifica-se as primeiras 

construções de casas na área. 

Essas residências construídas não guardam proximidade com o projeto 

aprovado pelo condomínio, representado na Figura 71. Acompanham o padrão de 

construção do Pousada Quatro Barras, com dois pavimentos e cerca de 700m² 

(setecentos metros quadrados construídos), exemplificado na Figura 72. 

 
Figura 71 - Recorte do projeto aprovado do Condomínio Aldeia do Lago, com previsão de residências 

térreas de 121m². 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Quatro Barras, 2001. 
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Figura 72 – Casas no Condomínio Aldeia do Lago. 

 
Fonte: sbrissiacorretor.com.br (2020). 

 

Essa divergência entre as áreas construídas projetadas e executadas ainda 

não é perceptível porque o condomínio possui apenas dezenove das 66 (sessenta e 

seis) unidades com edificações. Contudo, ao se simular a ocupação total da área no 

padrão que vem se estabelecendo, constata-se o impacto (Figura 73). De 3% de taxa 

de ocupação prevista, se terá, futuramente, aproximadamente 10%. 

 

Figura 73 – Simulação da ocupação do Condomínio Aldeia do Lago, respectivamente, com casas no 
padrão previsto em projeto (120m²), e casas no padrão encontrado atualmente (400m²). 

  
Fonte: Elaboração própria, com base em Google Earth (2019). 

 

Por outro lado, a taxa de ocupação de 10% está em acordo com os 

parâmetros determinados para as ZOO-II e ZOO-III no Decreto Estadual 2.200/2000. 

A despeito do empreendimento se denominar condomínio, em que a taxa de ocupação 

seria calculada em relação a fração ideal, o projeto teve o cuidado de dimensionar as 
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áreas privativas segundo os lotes mínimos para cada zona, como se essas realmente 

correspondessem a um terreno. Essa característica corrobora com a impressão de 

regularidade do empreendimento. 

Tem-se que na área inserida na ZOO-III, as áreas privativas de cada unidade 

são menores, com cerca de 3.500m² (três mil e quinhentos metros quadrados), 

enquanto que na área demarcada como ZOO-II, mais próxima a Represa, são de pelo 

menos 5.000m² (cinco mil metros quadrados) (Figura 74). 

 

Figura 74 – Imagem aérea, ZEE, e desenho de lotes, recortes do Condomínio Aldeia do Lago. 
Destaque para a ZPFV. 

 
Fonte: Adaptado de Google Maps (2019); Decreto 2.200/2000; e projeto do empreendimento (2019). 

 

Sobre o zoneamento, observa-se que a Zona de Preservação da Represa 

(ZPRE) no Aldeia do Lago corresponde a áreas comuns do condomínio, em que a 

vegetação é preservada. Entretanto, sobre as Zonas de Preservação de Fundo de 

Vale (ZPFV), nota-se a mesma divergência do Pousada Quatro Barras. Há edificações 

no projeto, e edificações executadas, em faixas de APP (Figura 75). 
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Figura 75 - Recorte do projeto do Condomínio Aldeia do Lago, com destaque para ZPFV.

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Quatro Barras, 2001. 

 

Cabe ressaltar que, devido os desvios nos procedimentos de parcelamento, 

as residências do Condomínio Aldeia do Lago são irregulares. As construções 

aprovadas, ainda que não concretizadas, impedem que seja realizado processo 

adequado de aprovação de novas construções, vez que já há alvará de construção 

associado a todo o empreendimento. Essa situação foge do controle urbano, e pode 

gerar prejuízos associados a forma das construções, mas também quanto a 

tributação. 

Do ponto de vista do ente privado, a não existência de unidade autônoma 

poderia gerar desvalorização do imóvel, vez que são mais restritas as possibilidades 

de negociações, a exemplo mencionado da alienação fiduciária negada. No entanto, 

esse fator não parece afetar a venda das frações ideais/terrenos no Aldeia do Lago, 

que tem como público moradores que não dependem de financiamento. 

Os terrenos sem vista para a Represa, que são minoria, possuem, de acordo 

com levantamento de anúncios imobiliários, valor de venda parecido com os do 

Condomínio Pousada Quatro Barras, em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais). Já os terrenos com vista para a Represa estão sendo oferecidos, atualmente, 

por valores entre R$700.000,00 (setecentos mil reais) e R$900.000,00 (novecentos 

mil reais) (Figuras 76, 77 e 78). 

 

 
 
 
 
 
 



134 

 

Figura 76 – Terreno à venda no Condomínio Aldeia do Lago, sem vista para Represa. Área: 4000m². 
Anunciado por R$ 570.000. 

 
Fonte: chavesnamao.com.br (2020). 

 

Figura 77 – Terreno à venda no Condomínio Aldeia do Lago, com vista para a Represa. Área: 
5000m². Anunciado por R$ 700.000. 

 
Fonte: sbrissiacorretor.com.br (2020). 

 
Figura 78 – Terreno à venda na beira da Represa do Iraí. Área: 5011m².  Anunciado por R$980.000.  

 
Fonte: pr.mgfimoveis.com.br (2020). 
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Assim como no Pousada Quatro Barras, não há muitos outros fatores que 

agregam valor ao empreendimento além da localização, do contato com a natureza e 

da paisagem. O Aldeia do Lago não apresenta nenhuma área de lazer, ainda que 

prevista. Verifica-se desta forma a importância do parcelamento do solo e dos 

atributos ambientais na determinação do preço da terra. Essa característica diverge 

da maior parte dos condomínios de luxo, que, como demonstra Caldeira (2011), em 

sua maioria apresentam um complexo de usos, ainda que associado, geralmente, 

apenas à ostentação. Nesse sentido, a própria paisagem se torna artigo de luxo e 

realiza essa função. 

 

7.3 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS: ESCALA LOCAL 

 

Faz-se aqui considerações parciais sobre a análise em escala local, dos 

condomínios Pousada Quatro Barras e Aldeia do Lago. A primeira observação se dá 

quanto ao fato de que ambos os processos, apesar de realizados por institutos 

diferentes e em contextos temporais diferentes, possuem irregularidades, e chegam a 

um resultado de urbanização semelhante.  

Os empreendimentos utilizam formas híbridas que parecem uma coisa e se 

transvestem de outra. Assim, são parecidos entre si na forma de urbanização e 

parcelamento e, em conjunto, agregando o Clube Curitibano, formam um complexo 

murado, à parte da cidade, e que atende classes de mais alta renda, em posição 

monopolistas quanto à paisagem do lago do Iraí e demais atributos ambientais do 

local.  

Há de se falar no complexo porque para fins de aprovação, principalmente ao 

ente municipal, caberia não só avaliar a situação individual de cada empreendimento, 

mas o conjunto que se concretizaria, e se consolidou. A quantidade de muros, o 

impedimento de acesso à Represa, os ganhos adicionais advindos do atributo 

ambiental, a exclusividade. Uma visão ampliada dos impactos destes 

empreendimentos na cidade, da qual depende o planejamento urbano, nesse caso, 

não foram avaliados, nem questionados. Pelo contrário, os condomínios são vistos 

até com bons olhos. 

Desde a alteração do perímetro urbano, realizada sob demanda pelos dois 

empreendimentos, até a forma com que cada um se estabeleceu, foram decisões 

tomadas pelos empreendedores. Quanto ao Pousada Quatro Barras, inclusive, houve 



136 

 

o adiantamento e a definição de uma tendência de ocupação, puxando os demais 

condomínios que se instalariam no seu entorno posteriormente. 

Nesse sentido, mais do que falta de planejamento urbano, nos dois processos 

descritos, percebe-se que não houve nem mesmo a observação, sob aspecto formal, 

do cumprimento de todos os procedimentos de parcelamento do solo, resumidos no 

Quadro 8.   

 

Quadro 9 - Resumo dos processos de parcelamento do solo analisados. 
Empreendimento Pousada Quatro Barras Aldeia do Lago 

Urbanização da Área 1973 2003 

Ano do Projeto 1975 2001 

Modalidade de 
parcelamento 

Loteamento Condomínio Horizontal de Casas 

Aprovação pela 
Prefeitura 

1979 2004 

Aprovação pela 
COMEC 

Não houve Não houve 

Incorporação 
imobiliária 

Não houve 2004 

Vistoria de 
Conclusão de Obras 

Não há informações Não houve 

Início das vendas 1975 2005 

Registro 
1984 - 199 lotes individuais + 9 lotes 
em copropriedade 

Não houve 

Destinação de áreas 
públicas 

0,67% Não houve 

Fonte: Elaboração própria, com base na pesquisa realizada (2020). 
 

Tanto no Pousada Quatro Barras, quanto no Aldeia do Lago, houve burlas de 

etapas determinadas, sem que o ente público se pronunciasse sobre isso. No 

processo de loteamento do Pousada Quatro Barras, especialmente, nota-se a 

municipalidade até colaborando, quando abre mão de patrimônio público, via ato 

administrativo, em afronte ao princípio da indisponibilidade do interesse público. 

Nesse cenário, cabe consideração sobre a relevância do papel do Registro de 

Imóveis sobre todos os procedimentos de parcelamento do solo, a fim de gerar 

segurança jurídica e evitar judicialização, em momento consecutivo.  

Judicialização essa que se deu nos casos estudados, e se verifica em muitos 

outros processos de parcelamento do solo, porque de uma irregularidade decorrem 



137 

 

outras, decorrem conflitos não só entre o interesse privado e o interesse público, mas 

entre interesses privados, como incorporadores e proprietários. Ainda, dentro do 

âmbito dos processos judiciais mencionados, observa-se que há muita confusão sobre 

as modalidades de parcelamento do solo, fazendo-se uso de termos diversos, muitas 

vezes sem que se tenha amparo legislativo para esses. 

Essas irregularidades que se sobrepõem geram prejuízos também a 

tributação e a fiscalização, não só dos processos de parcelamento do solo, mas até 

das construções que se realizam sobre esses empreendimentos. Soma-se aqui a 

afirmação de Caldeira (2011) sobre a percepção de que a lei não vale dentro dos 

enclaves. Ou seja, no caso de loteamentos e condomínios fechados, realidades 

segregadas e privadas, faz-se ainda mais difícil para a autoridade impor disciplina e 

ordem, dentro do regime urbanístico. Verifica-se, por exemplo, que há construções 

em Áreas de Preservação Ambiental nos dois condomínios, não autorizadas pelo 

poder público municipal. 

Por fim, coloca-se que essas irregularidades são irrelevantes para o ente 

privado, diante do monopólio construído, que garante valorização imobiliária sobre a 

escassez da paisagem. Conquanto, sob essas irregularidades, não se observa 

nenhum benefício público, exceto a não degradação ambiental, que costuma ser um 

argumento utilizado. Os condomínios fechados em questão realmente possuem 

infraestrutura de saneamento qualificada associada a baixa densidade populacional, 

o que não significa, de maneira automática, que sejam o melhor e único formato de 

produção urbana, nem mesmo apoiam a apropriação realizada. Afinal, o meio 

ambiente urbano possui várias dimensões e camadas a serem consideradas. 

  



138 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho se propôs a analisar os vínculos entre os processos de 

produção espacial, especialmente o parcelamento do solo, e a apropriação de atributo 

ambiental, por condomínios e loteamentos fechados à beira da Represa do Iraí, no 

município de Quatro Barras, na porção leste da Região Metropolitana de Curitiba.  

Tendo em vista a motivação da pesquisa, de detalhar os procedimentos 

relativos à produção do espaço, optou-se por realizar análise empírica em três 

escalas: (1) regional, que se refere à franja leste da RMC; (2) da inserção urbana, que 

trata do contexto urbano de Quatro Barras; e (3) local, que alude ao loteamento 

denominado Condomínio Pousada Quatro Barras e ao Condomínio Aldeia do Lago, 

que possuem relação direta com o lago da Represa do Iraí. 

A base teórica, para a compreensão das virtualidades envolvidas no processo 

de produção capitalista do espaço, partiu do entendimento de que a terra é mercadoria 

e capital, a qual se confere valorização de acordo com as perspectivas de renda. 

Villaça (2012) descreve três tipos de renda da terra: (1) absoluta; (2) oriunda da terra-

localização; e (3) oriunda de um monopólio. 

Ou seja, tem-se a valorização imobiliária correlacionada com a capacidade de 

a propriedade associar diversos elementos urbanos, que são os atributos de 

localização, e a escassez é fator relevante. Quando uma combinação de atributos ou 

um elemento específico é escasso, observa-se condição monopolista e elevação da 

perspectiva de renda. 

Essa combinação, diversificada e ampla, é o que confere ao espaço, em 

particular o urbano, complexidade. O espaço é mais do que uma estrutura de parte 

pública, de uso coletivo, e parte privada, de uso exclusivo. Há entremeios e 

desigualdades, que oportunizam a especulação imobiliária e explicam o fato de que a 

produção espacial seja frequentemente a manifestação das necessidades do capital, 

ainda que, essencialmente, seja o processo pelo qual se dá a realização do direito à 

cidade e os demais direitos e liberdades fundamentais associados. 

Dentre os fenômenos que demonstram as contradições nesse processo estão 

os condomínios e loteamentos fechados, e a forma com que estes se apropriam de 

atributos oferecidos pela natureza, a exemplo do recorte objeto dessa pesquisa. 

Conforme referencial teórico abordado, a natureza, historicamente, tem sido 
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apropriada como recurso, e, em grandes metrópoles, tem adquirido condição de 

raridade, propiciando especulação imobiliária sobre seus atributos e se colocando 

como um ativo na produção do espaço. 

Referida especulação se refere, sobretudo, ao setor residencial, uma vez que 

a moradia é direcionada a partir da capacidade de compra dos cidadãos, 

classificando-se como a principal forma de exclusão-inclusão urbana. Portanto, 

atributos naturais, escassos, e até exclusivos, são reservados para moradia de 

classes de renda mais alta, e, na periferia, tem se configurado em forma de enclave. 

Os empreendimentos estudados, instalados às margens do lago do Iraí 

retratam uma sobreposição de tendências e dinâmicas de áreas metropolitanas: a 

valorização da natureza; o crescimento populacional e a expansão urbana, que 

alcança a periferia, onde se encontram atributos ambientais; e a emergência de um 

modelo de ocupação dispersa e murada. São espaços privatizados, autocontidos, e 

que simbolizam a segregação espacial e social na cidade contemporânea. 

Sob a ótica da iniciativa privada, os condomínios e loteamentos fechados 

periféricos permitem a extração de renda de localização, pela transformação da terra 

rural em urbana, pelo parcelamento do solo e pela realização de investimentos em 

infraestrutura, este último muitas vezes patrocinado pelo Estado. Além disso, há a 

possibilidade de construção da renda de monopólio, derivada de algum elemento 

único, seja oferecendo combinação de equipamentos de uso comum, ou qualidade 

ambiental diferenciada. Uma junção que denote ostentação, um artigo de luxo, de 

desejo de consumo de classes mais abastadas. 

Nesse sentido, observa-se que o loteamento Condomínio Pousada Quatro 

Barras e o Condomínio Aldeia do Lago, anunciam, entre outros atributos de 

localização, a exclusividade que oferecem – a paisagem notável atribuída à Represa 

do Iraí, na qual seu valor de troca se sobrepõe ao valor de uso. Nota-se, inclusive, que 

terrenos que possuem vista para o espelho d’água são ofertados à venda por preços 

maiores que terrenos que não possuem, ainda que outras características sejam 

coincidentes. 

O peso do mencionado atributo ambiental e a relevância dos fechamentos 

para a especulação imobiliária, são confirmados pela mudança de perfil verificada 

quanto ao loteamento Condomínio Pousada Quatro Barras. O empreendimento foi 

projetado e aprovado, na década de 1970, para formação de sítios de recreio, 

permeado por espaços públicos. Porém, consolidou-se como loteamento fechado na 
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época em que se conheceu o projeto da Represa do Iraí, e se gerou a expectativa de 

valorização imobiliária em razão da paisagem, assegurando monopólio. 

Trata-se de um caso pioneiro de condominialização da periferia da metrópole 

curitibana, que antecede até mesmo a implantação do emblemático Alphaville, e 

ilustra a lógica desse tipo de produção espacial. Observa-se a relevância da dinâmica 

populacional e econômica em escala regional, mas destaca-se a Represa do Iraí como 

elemento de motivação de fechamentos e âncora para a difusão de um padrão de 

moradia intramuros, que, hoje, qualifica a estrutura urbana de Quatro Barras como 

fragmentada e segregada. 

Notadamente, a fragilidade do planejamento regional refletiu na escala 

municipal. A Represa do Iraí, que faz interface com os municípios de Pinhais, Quatro 

Barras e Piraquara, está localizada na franja leste da RMC, que abriga os principais 

mananciais de abastecimento público, e, por isso, é um recorte condicionado por 

restrições ambientais, o que se verificou desde o primeiro Plano de Desenvolvimento 

Integrado, elaborado em 1978. 

Por outro lado, é uma região privilegiada quanto à infraestrutura rodoviária, o 

que despertou interesses econômicos e pressão por ocupação urbana, os quais se 

sobrepuseram à preservação ambiental moldada pelo primeiro PDI. Para implantação 

de tipologias como as em análise, faz-se essencial uma conexão eficiente entre a 

residência e o contexto regional, com deslocamentos facilitados, dispensando 

atributos do cotidiano da escala urbana local. 

O Zoneamento Ecológico-Econômico da Área de Proteção Ambiental do Iraí 

restou flexibilizado a partir da instituição das Zonas de Ocupação Orientada, 

concentradas em Quatro Barras, o que favoreceu o desenvolvimento de condomínios 

e loteamentos fechados. Tal regulamentação acompanha o discurso de que núcleos 

urbanos fechados se constituem na melhor alternativa para a ocupação do entorno de 

mananciais, sob o argumento de que caracterizariam baixo impacto ambiental, boa 

infraestrutura de saneamento, e que os muros coibiriam ocupações irregulares. 

Mencionado discurso, com pretensão de interesse coletivo, ainda costuma ser 

utilizado para legitimar um padrão de ocupação que atende prioritariamente interesses 

particularistas. O poder público acaba aceitando este argumento de suposição, sem 

ponderar outras dimensões de impacto que a urbanização acarreta, além do 

ambiental. 
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São muitas as controvérsias do ponto de vista urbanístico. Condomínios e 

loteamentos fechados são formas de produzir o espaço sem levar em consideração o 

caráter público deste processo, o que está explícito em legislações pertinentes ao 

parcelamento do solo. Percebe-se, na análise do loteamento Condomínio Pousada 

Quatro Barras e do Condomínio Aldeia do Lago, que o parcelamento do solo, cuja 

finalidade volta-se ao planejamento e desenvolvimento urbano, converteu-se em 

instrumento de apropriação privada, seja de áreas públicas, ou de atributo ambiental, 

comprovando a hipótese levantada inicialmente. 

Em ambos os processos de aprovação e consolidação dos empreendimentos 

analisados verifica-se irregularidades, constituindo-se modalidades híbridas de 

parcelamento e que não encontram amparo legal. Se descreveu loteamento 

simulando condomínio, e condomínio simulando loteamento, de modo que se conclui 

que a figura e a forma jurídica não garantem a observação do interesse público 

inerente à cidade. 

O Estado, por meio de sua omissão, e, por vezes, ação, delegou ao ente 

privado o protagonismo no planejamento e produção do espaço, que assim 

transformou-se em verdadeira expressão do individual em detrimento do coletivo. 

Desde o perímetro urbano, alterado sob demanda para cada empreendimento, até as 

porcentagens e localizações de áreas públicas, bem como a morfologia da ocupação, 

sofreram com manobras para que pudessem atender aos interesses particularistas. 

A suposta vantagem ambiental dos condomínios e loteamentos fechados, 

mesmo que observada, não deve ser justificativa para aceitação de maneira 

automática de que essa seja a única forma de urbanização. Caberia, sob a égide dos 

princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, que a 

administração municipal realizasse ponderações sobre os prejuízos dessas tipologias, 

quanto ao sistema viário, à mobilidade urbana, à segurança e à segregação, 

apontados por extensa bibliografia sobre o tema. 

Ainda, coloca-se, na análise empírica realizada, o atributo paisagístico, e 

como esse pode convergir e condensar possíveis conflitos urbano-ambientais ou 

divergência de interesses, devendo ser levado em conta. O represamento das águas 

do Iraí, como vislumbrado em pronunciamentos e planos estatais, que precederam ou 

coincidiram com a implantação do lago, já apontavam os impactos no território e, 

também, a consequente especulação imobiliária no entorno. 
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Reconheceu-se, igualmente, que a transformação da região traria potencial 

para desempenho de múltiplas funções urbanas que deveriam ser abordadas pelo 

planejamento. Funções urbanas que beneficiam a coletividade como um todo estão 

presentes em uma represa, constituindo interesse público que não pode ser 

negligenciado pelo poder público. Tais funções despertam potencialidades de 

qualificação urbana voltadas ao lazer dos munícipes e de desenvolvimento 

econômico. 

Tem-se que a mudança paisagística advinda da construção de uma represa 

envolve alterações na estética e nas possibilidades de usos urbanos, a exemplo das 

atividades ligados ao turismo, presentes em grande parte dos lagos represados. A 

barragem tem função de represamento de águas, com vistas à captação deste recurso 

para o abastecimento público, mas o lago artificial, que ali se forma, ressignifica um 

espaço, e assim cria um lugar que traz consigo tantas outras funções além daquela 

de viés técnico. 

Diante das potencialidades e, também, levando-se em conta a paisagem 

notável, infere-se que o lago de uma represa é um elemento capaz de titularizar a 

imagem cartão-postal de uma cidade. Tal fenômeno seria ainda mais evidente no 

recorte de Quatro Barras, em que se conforma paisagem única composta pelo espelho 

d’água em contraste com a Serra do Mar, sendo esta municipalidade vocacionada a 

abrigar o acesso principal do lago. 

No entanto, a ausência de planejamento eficaz, somada às diversas 

irregularidades nos processos de parcelamento do solo, justificam que, após 

aproximadamente duas décadas da inauguração da represa, não há nenhum tipo de 

infraestrutura para usufruto do atributo ambiental, exceto dentro do complexo murado 

que se estabeleceu no recorte de Quatro Barras, o que garante condição monopolista, 

vantajosa apenas a determinados particulares. 

A criação de “ilhas de primeiro mundo”, como aponta Freitas (2008), e se 

constata em Quatro Barras, reproduz desigualdades. A natureza enclausurada pelos 

condomínios é valorizada, enquanto os atributos ambientais do entorno são 

associados ao medo, reforçando a condição de raridade. São cidades à parte, que 

comprometem o regime urbanístico e ambiental. Perde-se oportunidade de realizar 

espaços democráticos, e cria-se espaços de conflito, privatizados, que não se 

relacionam com a cidade e seus espaços públicos. 
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As abstrações do espaço levam à reflexão de que é necessário que o 

planejamento e a política urbana revisitem o conceito de interesse público, 

fortalecendo seus instrumentos e garantindo transparência. 

Por fim, reconhece-se algumas limitações da pesquisa e sugestões para as 

pesquisas futuras. Sugere-se a possibilidade de análise quantitativa quanto à 

valorização imobiliária associada a condição monopolista em relação a um atributo 

ambiental. Especificamente sobre a paisagem natural, seria interessante 

aprofundamento do debate desta como elemento de confluência de questões da 

produção urbana, incluindo a possibilidade de institucionalização da paisagem como 

dimensão fundamental de direito e planejamento. 

Sobre as tipologias de urbanização, cabe, em escala regional, a identificação 

e caracterização de empreendimentos sítios de recreios, que geralmente se 

correlacionam com atributos ambientais. Convém, também, observar como os 

municípios estão regulamentando e implementando os novos institutos jurídicos de 

loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes, a fim de comparar com os 

procedimentos de fechamentos de loteamentos convencionais ou realização de 

condomínios horizontais em glebas de grandes dimensões, verificados atualmente. 

Sobre questões ambientais, sugere-se avaliação dos impactos dos 

condomínios à beira da Represa do Iraí, entre outros em área de mananciais, levando 

em conta desenho e forma da infraestrutura e das construções. Além disso, seria 

possível maiores reflexões quanto aos mecanismos de fiscalização, tanto em âmbito 

ambiental, quanto em âmbito urbanístico e também tributário, em enclaves. 
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