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RESUMO: Pesquisa realizada no município de Indaiatuba, que pertence à Região Metropolitana 

de Campinas (RMC) e está distante apenas 90 km da capital do estado de São Paulo, com o 

objetivo de melhor compreender a lógica de instalação dos condomínios fechados horizontais de 

alto padrão, seus reflexos no espaço urbano e na sociedade indaiatubana, fazendo uso de 

geotecnologias como auxílio na análise dos dados. 

PALAVRAS-CHAVE: espaço urbano, condomínios fechados, gestão do território, 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os condomínios fechados são produtos da segregação tanto social como espacial, 

principalmente do novo padrão de segregação que surge a partir da década de 1980, sobrepondo-

se ao modelo centro-periferia, gerando espaços onde os diferentes grupos sociais encontram-se 

fisicamente próximos, mas separados por muros e outros aparatos de tecnologia (CALDEIRA, 

2000). 

O alastramento desses espaços privatizados aparece como alternativa à vida urbana das 

classes médias e altas, construindo um símbolo de status que atribui um novo código de distinção 

social, levando a separação das pessoas que têm acesso a esses espaços daquelas 

consideradas socialmente inferiores (CALDEIRA, 1997). Sendo assim, segundo Moreira Júnior 

(2010), as práticas socioespaciais, assim como o convívio social, passam a dar-se entre iguais 

apenas. 

Atualmente em Indaiatuba, município paulista com 231.033 habitantes (IBGE, 2015) e   

321 km² de área, os condomínios direcionados a população de alto poder aquisitivo representam 

mais de 16% de toda a área urbanizada da cidade, somando 52 empreendimentos desse tipo. 

Nota-se, portanto que essa é uma realidade já consolidada e crescente, com abertura de 

inúmeros novos empreendimentos, configurando a dinâmica predominante de expansão 

residencial no município. 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1105 

 

 

2. UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE CONDOMÍNIOS FECHADOS  

 

Os condomínios fechados, como dito anteriormente, são produto da segregação social e 

espacial, resultado da tentativa das classes mais ricas de se distanciarem das mais pobres 

através de barreiras físicas e outros mecanismos cada vez mais amplos e complexos. Atualmente 

é um dos fatores que mais alteram o espaço urbano, modificando a qualidade da vida pública e 

gerando grandes questionamentos, como a violação do direito de ir e vir, abandono dos espaços 

públicos e exclusão social. 

Este, no entanto, não é um acontecimento recente, tão pouco exclusivamente brasileiro. 

Para Caldeira (2000), eles se assemelham aos CIDs (Common Interest Developments), que são 

comunidades de habitação de copropriedade, nas quais cada indivíduo possui sua unidade de 

habitação individual e partilha as áreas de interesse comum; e aos subúrbios norte-americanos, 

que unem características de campo e cidade, em áreas periféricas ocupadas pela classe média, 

onde a densidade populacional baixa é característica fundamental e cujo desenho “(...) protege e 

define a comunidade, mesmo que ela venha a ser cercada pelo crescimento urbano” (FISHMAN, 

1987, p. 117). 

No Brasil, os condomínios fechados horizontais começaram a surgir a partir do final da 

década de 1970 e se popularizaram nos anos 1990. São “(...) uma resposta dentro da esfera do 

capital, às contradições expressas na vida cotidiana” (CASTRIOTA, 2003, p. 113). Tentam, então, 

suprir uma lacuna deixada pelo Estado, pois, como destaca Ueda (apud FARIAS, 2010), o 

aparelho público gerencia quantidades mínimas de serviços, deixando de efetuar investimentos 

em importantes áreas. Freitas (2008) argumenta ainda que a ineficiência pública em prover 

segurança à sociedade leva as classes de maior poder aquisitivo a se isolar em suas moradias. 

A partir de então a morfologia das cidades brasileiras se alterou de forma significativa, 

sendo o aparecimento de espaços entre muros cada vez mais fechados uma das mudanças mais 

perceptíveis, tomando grande importância na reestruturação das cidades. Chamados por Caldeira 

(2000), de “enclaves fortificados”, os condomínios fechados são, 

(...) fisicamente demarcados e isolados por muros, grades, espaços vazios e 
detalhes arquitetônicos. São voltados para o interior e não em direção à rua, cuja 
vida pública rejeita explicitamente. São controlados por guardas armados e 
sistemas de segurança, que impõem as regras de inclusão e exclusão. 
(CALDEIRA, 2000, p. 258). 
 

São inúmeras as motivações para a disseminação dos condomínios fechados, assim como 

suas decorrências na configuração do espaço urbano e da sociedade que nele vive. Um dos 

principais argumentos é o medo do crime, que, como aponta Caldeira (2000), cresce mais do que 
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o crime em si. Para a autora a “fala do crime”, além de gerar interpretações simplistas e 

estereotipadas, organizam a cidade e o espaço público de forma a moldar as relações sociais que 

tomam sentido diferenciado em uma cidade que se cerca de muros. 

Para Souza (2003), a segregação retroalimenta a intolerância, ou seja, quando esses 

indivíduos optam por viver entre muros, seja para se distanciar das classes pobres ou da violência 

urbana crescente, eles recusam os espaços públicos, que ficam cada vez mais vazios e propícios 

à violência. Transformando assim, a natureza do espaço público, que se torna cada vez mais 

repleto de restrições e suspeitas (CALDEIRA, 2000). Dessa forma, devido ao alto grau de 

fragilidade do espaço urbano, a cidade se torna dividida em diversos territórios. Segundo Braga e 

Carvalho (2004), nas cidades atuais, independente de seu porte territorial, perde-se a ideia de 

cidade como casa estendida do homem, onde o homem se enriquece nas relações sociais. 

A desarticulação entre as diversas “cidades” que compõem o urbano 

compromete a acessibilidade e cria uma cidade de passagem sem lugares para 

vivência urbana. (LEVY, 2010). Sendo assim, perde-se uma das condições necessárias à 

democracia, que é, como aponta Caldeira (1997, p. 175), “(...)que as pessoas reconheçam os 

membros de grupos sociais diferentes dos seus como cidadãos, isto é, como pessoas que têm os 

mesmos direitos” 

É importante lembrar também que em cidades médias, a exemplo de Indaiatuba, esses 

empreendimentos são amplamente instalados uma vez que a distância não é um problema 

quando ocorre o alastramento do tecido urbano. Dessa forma, não há a necessidade de grandes 

deslocamentos e, além disso, essas descontinuidades não se tornam entraves aos agentes 

imobiliários (SPOSITO, 2006).  

Em Indaiatuba o alastramento de condomínios fechados horizontais de alto padrão vem 

acarretando diversas transformações na configuração espacial do município, em seu padrão de 

segregação socioespacial, assim como na qualidade das interações entre grupos sociais distintos 

nos espaços públicos. Objetivando compreender esta realidade fortemente dinâmica, buscou-se 

com a pesquisa obter um diagnóstico sobre a produção do espaço urbano de Indaiatuba tratando-

se da instalação desses empreendimentos. 

 

3. A ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Indaiatuba, integrante da Região Metropolitana de Campinas (RMC), 

localiza-se a 90 km de distância da capital do estado de São Paulo. Atualmente apresenta taxa de 

urbanização de 98,99% em uma área total de 321 km² e população de 231.033 habitantes (IBGE, 

2015). Detentor de um PIB de R$ 5.982.820,00, PIB per capta de R$ 29.065,93 e um IDHM de 

0,788 (SEADE, 2010 e 2011). 
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Os primeiros relatos a respeito de Indaiatuba datam do século XVIII. Tratava-se, 

inicialmente, de um bairro rural que sobrevivia basicamente de suas roças de milho e feijão e 

servia como local de passagem de tropas vindas do sul do país, em direção às regiões 

mineradoras de Mato Grosso e Goiás (KOYAMA e CERDAN, 2011).  

Com a produção de açúcar a dinâmica urbana do povoado foi alterada, formando-se assim 

o núcleo urbano em torno do Largo da Igreja Matriz, por volta de 1813. Duas décadas depois, em 

1830, a cidade foi fundada, quando decretada como uma das Freguesias de Itu, recebendo terras 

desmembradas de Itu, Jundiaí e São Carlos. Em 1860 município já contava com 45 “fábricas de 

assucar” e uma produção de 75 mil arrobas de açúcar e 22 mil arrobas de café, sendo essa a 

gênese de sua produção industrial (ARAÚJO, 2014). 

Na década de 1930, segundo Araújo (2014), a população rural ainda era maior que a 

urbana, no entanto, em 1964 a população já somava 22.928 pessoas. Esse crescimento foi 

resultado da expansão da indústria e de serviços, atraindo cada vez mais pessoas do campo para 

a cidade, situação agravada pela mecanização da produção agrícola. Isso coincide com as 

mudanças históricas, principalmente a partir da década de 1970, que transformaram a dinâmica 

das cidades dos países subdesenvolvidos, e assim surgiram novas necessidades a serem 

materializadas, modificando o espaço urbano e produzindo novos espaços (CORRÊA, 1999).  

No período entre 1970 e 1985, o interior do Estado de São Paulo, como um todo, insere-se 

no processo de desconcentração industrial do estado, no qual a periferia absorve as indústrias 

provenientes do centro. Este movimento teria ocorrido em dois sentidos: (i) no sentido da Região 

Metropolitana de São Paulo para o restante do país, e (ii) desta para o interior paulista (CANO, 

2008). 

Para Reis (2006), a RMC urbanizou-se de forma dispersa e por isso apresenta densidades 

demográficas muito baixas, pois mescla trechos urbanizados de forma descontínua com áreas de 

características rurais. Segundo o autor, as áreas dispersas encontram-se ao longo de rodovias, 

próximas de entroncamentos viários, em busca de acessibilidades. 

Indaiatuba, não diferente disso, estende-se ao longo da Rodovia Santos Dumont (SP-075), 

que a integra ao complexo rodoviário Anhanguera (SP-330)/Bandeirantes (SP-348), além disso, 

localiza-se a apenas 13 km do Aeroporto de Viracopos e próximo à ligação ferroviária Variante 

Boa Vista-Guaianã, trecho da extinta Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa), que liga Campinas (SP) a 

Mairinque (SP), ou seja, o município está em localização privilegiada, fator extremamente atrativo 

às indústrias que chegaram à cidade a partir da década de 1970. 

Em 1973 foi instalado o Distrito Industrial, substituindo a Zona de Predominância Industrial, 

criada em 1969 e que já havia sido esgotada. A localização do Distrito Industrial, em uma área 

mais distante do centro urbano, oferecia vantagens como acessibilidade, o preço da terra que era 

mais barato devido à distância, assim como a possibilidade mais ampla de parcelamento, uma vez 
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que no centro tradicional o parcelamento era mínimo (ARAÚJO, 2014). Neste período, a taxa de 

crescimento populacional anual de Indaiatuba chegou a 6,3% ao ano, caindo para 4,27% ao ano 

no período entre 1991 a 2000, valor acima da taxa anual da RMC no mesmo período, como é 

possível observar na Tabela 1. 

 

Tabela 1: População Absoluta e Taxa de Crescimento Populacional (% a. a.) - Região 

Metropolitana de Campinas e Indaiatuba 

Área 

População Absoluta Taxa de Crescimento Populacional 

1970 1980 1991 2000 2010 
1970-
1980 

1980-
1991 

1991-
2000 

2000 - 2010 

RMC 770.497 1.407.236 2.033.173 2.332.988 2.792.855 6,49 3,51 2,54 1,81 

Indaiatuba 30.537 55.731 99.949 146.530 201.089 6,3 5,46 4,27 3,72 

Fonte: IBGE, 2015 

 

A partir de 1980 a expansão do município deu-se “(...) ao sabor do acaso, acelerada por 

grandes ondas migratórias” (KOYAMA e CERDAN, 2011, p. 68), uma vez que o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado do Município de Indaiatuba (PDDI), implantado em 1960 e assinado 

pelo arquiteto e urbanista Jorge Wilheim, não conseguia mais controlar de forma ordenada o 

crescimento da cidade. Foi então que surgiu a Morada do Sol, bairro que atualmente conta com 

cerca de 43 mil habitantes,15 mil residências e localiza-se na zona sul, uma das mais populosas 

da cidade. 

Existe, porém, outra face do crescimento da cidade nas últimas décadas que está ligada à 

internacionalização da economia, que atraiu, na década de 1980, junto às indústrias, executivos e 

suas famílias, que procuravam qualidade de vida e povoaram os primeiros condomínios nas 

bordas do centro urbano. Com a duplicação da Rodovia Santos Dumont (SP-075) e a ampliação 

do movimento internacional no Aeroporto de Viracopos, novas indústrias, principalmente de alta 

tecnologia, foram atraídas para Indaiatuba, aumentando a demanda por habitações em áreas 

mais afastadas, surgindo grandes condomínios horizontais de alto padrão em bairros nobres, 

como Helvétia e Itaici (KOYAMA e CERDAN, 2011). 

Atualmente, os condomínios fechados horizontais correspondem a 16,42% da área 

urbanizada do município de Indaiatuba, além disso, chamam atenção por seu porte, pois possuem 

grandes dimensões, são constituídos por residências de alto padrão e localizam-se próximos as 

áreas rurais, cada vez mais afastados do centro da cidade. Dessa forma, pode-se verificar que a 

dinâmica predominante para uso residencial em Indaiatuba está grandemente vinculada a 

instalação de condomínios fechados horizontais de alto padrão e da abertura de novos 

empreendimentos com esta finalidade. 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O processo metodológico desta pesquisa se deu em quatro etapas, que juntas resultaram 

em materiais cartográficos e dados que deram suporte a discussão sobre o diagnóstico da 

organização espacial dos condomínios fechados horizontais de alto padrão em Indaiatuba. As 

etapas metodológicas foram: levantamento e revisão bibliográfica, compilação de dados e 

informações, construção da base de dados georreferenciados e análise dos resultados obtidos. 

A primeira etapa da pesquisa, a fundamentação teórica, foi construída a partir do 

levantamento bibliográfico, que consistiu em uma pesquisa aprofundada a partir de artigos, teses, 

dissertações e livros com o objetivo de localizar os principais títulos, autores e trabalhos 

essenciais à realização da pesquisa. 

Primeiramente buscou-se aporte em trabalhos que tratam do processo de urbanização 

brasileiro, que auxiliaram na compreensão das diferentes formas tomadas pelo espaço urbano e 

de seus reflexos, tais como a pobreza e a segregação socioespacial. Posteriormente, deu-se 

enfoque a trabalhos acerca da temática dos condomínios fechados, suas principais 

características, a consequente segregação, entre outras consequências desses empreendimentos 

no espaço urbano e na sociedade.  Por fim, buscaram-se literaturas sobre o município de 

Indaiatuba, desde sua história, Leis municipais, até trabalhos mais recentes sobre a cidade.  

Num segundo momento da pesquisa, iniciou-se o levantamento de dados junto a Prefeitura 

Municipal de Indaiatuba, imobiliárias, agentes imobiliários, sites de construtoras, assim como nas 

visitas a área de estudo. Posteriormente, os dados coletados foram organizados em uma base de 

dados gerreferenciados.  

As atividades de geoprocessamento foram realizadas com o auxílio do software ArcGIS©, 

versão10.3.1. e a partir da base cartográfica disponibilizada pelo Instituto Geográfico e 

Cartográfico (IGC) do Estado de São Paulo, referente ao ano de 2002. Também foram 

disponibilizados pelo IGC, em arquivos digitais em formato matricial (.tif - Tagged Image File 

Format), ortofotos de 2010. 

A partir de então, foram construídos mapas temáticos a partir das informações coletadas, 

com o objetivo de complementar e facilitar a análise dos dados. O primeiro mapa a ser produzido 

foi o “Mapa da instalação de condomínios fechados horizontais – em períodos”, pois era 

necessário compreender a relação entre a localização dos condomínios e o ano em qeu foram 

instalados. Para facilitar a compreensão do mapa os dados foram divididos em períodos de 5 

anos, a partir de 1970 até 2015. Em seguida foi produzido o “Mapa da diferenciação do preço do 

m² nos condomínios fechados horizontais de alto padrão de Indaiatuba". Este mapa foi construído 

visando aprofundar a pesquisa desenvolvida no sentido de analisar não somente a localização 

dos empreendimentos estudados e o período em que foram implantados, mas também a relação 
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dessas informações com o preço do terreno dentro dos condomínios, que tem forte influência 

sobre as classes que vivem dentro deles. 

Na quarta e última etapa da pesquisa foram realizadas pesquisas com moradores dos 

condomínios e de seus arredores. Como nenhum dos pedidos feitos as administrações dos 

condomínios foi positivamente atendido para a aplicação da pesquisa, o questionário foi aplicado 

por meio de um documento online, com auxílio da ferramenta Google Docs, dessa forma, o link 

para o questionário fora enviado por e-mails ou outros meios digitais. O resultado foi bastante 

satisfatório, pois foram registradas 38 respostas ao todo, de moradores dos seguintes 

condomínios: Helvetia Park, Vila Inglesa, JardimEsplendor, Jardim Maringá, Residencial Avaí, 

Colinas do Mosteiro, Reserva bom Viver Indaiá, Colinas do Mosteiro de Itaici, Maison Du Parc e 

Villa Romana. Para os moradores dos arredores dos condomínios, por outro lado, os 

questionários foram aplicados pessoalmente em visitas à campo, somando 47 entrevistas. 

Em ambos os casos os questionários foram formulados com base nos trabalhos de Farias 

(2010) e Moura (2008), que também lançaram mão de pesquisas como forma de coleta de dados. 

É importante destacar que essa etapa teve grande importância, principalmente para melhor 

compreensão do perfil dos moradores dos condomínios e de seus arredores, assim como suas 

percepções do espaço urbano.  

 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Atualmente o município de Indaiatuba tem 52 condomínios fechados horizontais de alto 

padrão (Figura 1), tendo sido considerado de alto padrão todo e qualquer condomínio composto 

por residências unifamiliares não geminadas, que também apresentassem aparatos de lazer e 

segurança, incluindo portaria 24 horas. Observando a Figura 1, é possível notar que esses 

empreendimentos estão localizados, em sua maioria, em áreas periféricas do município.  

Segundo Reis (2006), a dispersão das classes médias e altas pode ser atribuída como 

consequência da dispersão dos locais de trabalho, assim como pela proximidade e facilidade para 

deslocamentos diários. O resultado são dois movimentos contrários: por um lado há o interesse 

pelo acesso aos recursos da vida metropolitana, mas, de outro, negam-se as características 

urbanas, buscando contato com a natureza. 

Freitas (2008) argumenta que tal processo se dá como forma de proteção contra a 

violência urbana crescente, no entanto, há também interesses dos agentes imobiliários, que 

adquirem terrenos mais baratos nas áreas rurais, dessa forma aumentam o lucro e proporcionam 

maiores vantagens aos compradores finais. 
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Figura 1: Mapa da localização dos condomínios fechados horizontais de alto padrão no município 

de Indaiatuba (SP) 

 

Fonte: Letícia Barbosa Ribeiro, 2015 
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A proximidade à cidade é frequentemente utilizada como atrativo nas propagandas dos 

empreendimentos. Segundo Caldeira (2000, p. 265), essas propagandas elaboram um “novo 

conceito de moradia”, que articula cinco elementos básicos que, juntos, transformam a moradia 

entre muros o mais desejável estilo de residência, são eles: segurança, isolamento, 

homogeneidade social, equipamentos e serviços. Para a autora, a imagem que os anúncios 

vendem é de uma ilha para a qual se pode retornar ao fim do dia, como se os condomínios 

fossem mundos separados, com um estilo de vida superior ao da cidade, mesmo quando estão 

localizados dentro dela. Segundo Trevisan (apud FARIAS, 2010), na compra de um lote nestes 

empreendimentos não se adquire somente uma porção de solo, mas todo um conjunto de 

conceitos vinculados a seu marketing.  

No anúncio a seguir (Figura 2), do lançamento do condomínio Jardins de Roma, tem-se a 

seguinte frase: “Perto de tudo, ao lado da natureza”, destacando a tranquilidade ao mesmo tempo 

em que aponta a proximidade da cidade. Os anúncios costumeiramente apelam à paisagem 

natural dos empreendimentos, como área verdes e utilizam frases de apelo ecológico (CALDEIRA, 

2000).  

 

Figura 2: Anúncio do empreendimento Jardins di Roma 

 

Fonte: Nova Metrópole, 2015 
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Outra característica importante dos condomínios fechados horizontais de alto padrão é sua 

autossuficiência. Segundo Caldeira (1997), eles tentam ser tão independentes quanto possível, 

oferecendo diversos equipamentos de uso coletivo, se transformando em clubes sofisticados. A 

autossuficiência de tais empreendimentos justifica o abandono das áreas urbanas centrais 

(FREITAS, 2008). 

O abandono das áreas centrais e espaços públicos ficaram evidentes nas pesquisas com 

moradores dos condomínios fechados, pois apenas 10,5% dos condôminos entrevistados 

recorrem às praças públicas como forma de lazer. Segundo a pesquisa realizada, 42,1% dos 

entrevistados nunca frequentam as praças públicas e os principais motivos declarados foram a 

falta de tempo (26,3%) e a insegurança (21%). Dos moradores entrevistados que vivem fora dos 

condomínios, por outro lado, 25,23% frequentam as praças públicas vários dias da semana e 

34,05% as frequenta aos fins de semana. Existem consequências para esse abandono dos 

espaços de uso comum, como a falta de convívio entre os moradores dos condomínios e os 

vizinhos desses empreendimentos. Segundo a pesquisa, 59,57% dos moradores de fora dos 

condomínios não tem relação alguma com os condôminos e 87% deles nunca entraram nos 

condomínios.  

Os empreendimentos mais recentes em Indaiatuba oferecem os mais diversos aparatos, 

como pista de cooper, sala de projeção, sala de ginástica, espaço zen, campo de bocha, entre 

outros. Eles são, costumeiramente, utilizados como vantagens na hora de comercializar tais 

empreendimentos. O condomínio Maison Du Parc, por exemplo, tem uma extensa área de lazer, 

com aproximadamente 15.000 m², equipada com campo de futebol, churrasqueira, sala de 

ginástica e academia, quadra poliesportiva, piscina e sauna. Por outro lado, as pesquisas 

realizadas com moradores dos condomínios demonstram que 42,1% dos entrevistados nunca 

fazem uso da área de lazer e apenas 26,3% fazem uso dela até duas vezes por semana. É 

importante ressaltar que as principais formas de lazer dos condôminos entrevistados são a prática 

de esportes, passeios em shoppings centers e restaurantes, que aparecem em 56,6% das 

respostas, seguidos por cinema (42,1%), ou seja, formas de recreação em ambientes privados. 

Um dos fatores que mais se destacaram durante a pesquisa, sobretudo nas visitas à área 

de estudo, foram as grandes portarias, como se fossem fortalezas, principalmente nos 

empreendimentos mais recentes, como, por exemplo, o condomínio Santa Clara, cuja portaria é 

blindada. São estruturas de poder e status, como o objetivo de demostrar segurança e manter 

aquilo que é indesejado, do lado de fora. A segurança é o ponto crucial destes empreendimentos. 

Quanto mais aparatos de segurança, melhor. No entanto, como destaca Caldeira (2000, p. 267), 

“(...) relacionar a segurança exclusivamente ao crime é ignorar todos seus outros significados”. A 

autora aponta ainda que os sistemas de segurança não oferecem proteção somente contra o 

crime, mas também criam espaços nos quais a exclusão é acentuada, onde é assegurado “o 
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direito de não ser incomodado” (CALDEIRA, 2000, p. 267). Em Indaiatuba a realidade não é 

diferente, são inúmeros os empreendimentos com portaria de serviços, para evitar o contato entre 

os moradores e empregados. 

 

Figura 3: Equipamentos de lazer do condomínio Mainson Du Parc 

 

Legenda: (a) quadra e pista de cooper, (b) playground, (c) sala de ginástica e academia 

Fonte: Letícia Barbosa Ribeiro, 2015 

 

Finalmente, no que diz espeito a distribuição espacial e a expansão dos condomínios 

fechados horizontais de alto padrão no município ao longo do tempo (Figura 4), nota-se eixos de 

distribuição bastante definidos. Os mais antigos se localizam, principalmente, na região sudoeste 

do município. Destaca o bairro Itaici, onde estão localizados os condomínios mais antigos do 

município. Segundo Koyama e Cerdan (2009), existem registros de referências ao bairro já nos 

séculos XVIII e XIX. Este eixo urbano expandiu-se na década de 1980, tornando-se atraente 

principalmente como local de residências de veraneio, pois é de fácil acesso, mesmo estando 

afastado do núcleo urbano, o que atraiu moradores de outras cidades, como Campinas e São 

Paulo.  

Entre a década de 1980 e final dos anos 1990, percebe-se uma concentração desses 

empreendimentos em áreas mais próximas ao núcleo urbano, principalmente no bairro Helvetia, 

na porção noroeste de Indaiatuba. O bairro, originado de uma colônia de imigrantes suíços, abriga 

inúmeros campos de polo. Os condomínios lá localizados são, em sua maioria, formados por 

chácaras utilizadas nos fins de semana. 
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Figura 4: Mapa da instalação de condomínios fechados horizontais – em períodos 

 
Fonte: Letícia Barbosa Ribeiro, 2015 
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Na última década e principalmente a partir de 2010, despontou um novo eixo de expansão 

de condomínios fechados horizontais de alto padrão, na porção norte do município. Estes novos 

empreendimentos se destacam por sua localização, a menos de 5 km do centro da cidade, fator 

bastante ressaltado nas propagandas, assim como a proximidade às áreas verdes e suas 

extensas áreas de lazer, como dito anteriormente. 

 

6. CONCLUSÕES 

 

Com a pesquisa, chegou-se a conclusão que, atualmente, a implantação de condomínios 

fechados horizontais destinados a população de alto poder aquisitivo se dá em um eixo definido, 

devido, principalmente, à sua proximidade ao núcleo urbano, mas onde o valor da terra ainda é 

baixo, de modo a ser favorável à especulação imobiliária, que faz uso das propagandas para 

apontar vantagens nesta localidade, causando a valorização dos lotes na porção norte do 

município. O resultado é uma área onde existem poucos loteamentos abertos e aparatos de uso 

público, formando uma imagem autônoma e avessa à cidade, de modo a alterar o modo de vida 

na cidade e acentuando a segregação, pois esta região converte-se em um local apropriado pelas 

classes de maior poder aquisitivo, onde as classes de baixa renda não são bem vindas. 

O uso das geotecnologias como metodologia de pesquisa foi imprescindível ao longo da 

pesquisa, uma vez que permitiram organizar os dados coletados em um banco de dados 

georreferenciados, sendo assim, possibilitando a confecção de mapas temáticos, dos quais alguns 

foram apresentados ao longo deste trabalho, de forma a facilitar a compreensão e análise do 

processo de expansão dos condomínios fechados horizontais de alto padrão no município. 

Ao fim da pesquisa obteve-se um diagnostico da atual organização espacial dos 

condomínios fechados horizontais de alto padrão em Indaiatuba, como fora proposto inicialmente, 

assim como os principais reflexos de sua instalação no espaço urbano do município. No entanto, 

notou-se que existem diversos outros agentes responsáveis pelas significativas transformações no 

espaço urbano do município, por isso espera-se que a temática seja mais aprofundada, a ponto 

de serem tomadas providências para que possamos desfrutar de um espaço urbano mais 

igualitário. 
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