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RESUMO: este trabalho apresenta uma reflexão sobre o processo de organização espacial da 

cidade de Piripiri-PI, em especial, o resultado do conjunto urbano em que ela se configurou nos 

últimos anos enfocando os reflexos das estratégias dos agentes e das políticas nacionais de 

habitação influenciando e preponderando sobre o atual arranjo da cidade. Os procedimentos 

metodológicos envolveram a pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Como resultado, 

observa-se que nos últimos anos a cidade de Piripiri-PI tem incorporado uma dinâmica de 

expansão urbana decorrente principalmente da construção de conjuntos habitacionais e 

loteamentos populares desempenhando importante papel na configuração sócio espacial da 

cidade. 

PALAVRAS-CHAVE: expansão urbana; promotores imobiliários; conjuntos habitacionais; 

loteamentos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da urbanização está relacionado à evolução do contexto da cidade, 

uma vez que esta responde pela complexidade socioeconômica e os elementos provenientes da 

ocupação e uso do lugar. A revolução industrial marcou as transformações na geografia social e 

arquitetônica das cidades ocasionando transformações na estrutura física, econômica e social, 

proporcionando um novo modelo de cidade, com inúmeras problemáticas urbanas. Sposito (2000) 

considera que a indústria provoca um impacto sobre o urbano, ocasionado forte transformações 

nos moldes da urbanização e em sua estrutura interna, produzindo novas formas sociais. Lefebvre 

(2001) considera a industrialização como característica de uma sociedade moderna e ela como 

um indutor dos problemas relativo à cidade e ao desenvolvimento da realidade urbana.  

A partir de seu surgimento, no século XVIII na Inglaterra e posteriormente no resto do 

mundo, a industrialização mudou a direção do ambiente construído influenciando a ordem das 

cidades, a maneira como as pessoas viviam, impulsionando a força de trabalho do campo para a 

cidade com novas situações de vivência, nova configuração e relevância na sua articulação com a 

construção da sociedade urbana. Essas transformações na estrutura urbana da cidade são 

resultado da dinâmica do homem indispensável para a aceleração do processo de urbanização 
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existente. Correa (1989) explica que a cidade é o lugar dos processos sociais entre os quais a 

acumulação de capital e a reprodução social básica e esses processos criam formas e funções 

nas quais se materializam e contribuem para a organização espacial. 

A produção habitacional é um dos principais motores que impulsiona a urbanização do 

território e tem como um dos objetivos sanar a problemática do déficit de moradias existente. Com 

isso, o aumento de conjuntos habitacionais, como reflexo das políticas nacionais de habitação tem 

se tornado significativo, proporcionando alterações e constituindo novas configurações nos 

espaços urbanos das cidades brasileiras. 

Nesse contexto, temos como objetivo, uma breve reflexão sobre a organização espacial da 

cidade de Piripiri a partir do levantamento de conjuntos habitacionais e loteamentos populares. 

Para melhor compreensão, foi usado como metodologia, levantamento quantitativo de unidades 

habitacionais junto à Caixa Econômica Federal e loteamentos regularizados junto ao cartório 1° 

oficio Jonatans Melo, além, de entrevistas junto a Secretaria de Obras e Infraestrutura, Secretaria 

de Assistência Social da Prefeitura de Piripiri, percepção da dinâmica imobiliária e o setor da 

construção civil junto ao CRECI e Sindicato da construção civil da cidade, além, de pesquisa em 

campo com registros fotográficos e anotações em caderneta, marcação de pontos utilizando GPS 

e pesquisa bibliográfica. 

A materialização da política de habitação na cidade de Piripiri, de maior dinamismo e 

reconfiguração espacial, foi nos anos recentes de 2009 a 2013, com a implantação de 2.833 

unidades habitacionais através do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).  

A conciliação das políticas habitacionais com a expansão urbana está ligada com a 

atuação do Estado e do capital, uma subsidiando a outra em um processo de reprodução 

capitalista traçando novos contornos espaciais. Esse processo é o reflexo do contexto econômico 

da época e de fundamental importância para o estimulo da produção e atendimento ao déficit 

habitacional nas camadas menos favorecidas. 

Neste contexto insere-se a cidade de Piripiri-PI, que está localizada na região do Meio-

Norte, às margens da BR-343, à 160 km de Teresina, capital do Estado do Piauí (Figura 1). A 

população estimada do município em 2015 é de 62.650 habitantes (IBGE, 2015), sendo que cerca 

de 72% deste são residente na área urbana (PIRIPIRI, 2015). 

 

Figura 1: Mapa de Localização do município de Piripiri-PI. 
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Fonte: IBGE, 2015, adaptado.  

 

2. BREVE HISTORICO DA POLITICA HABITACIONAL 

 

A política de habitação popular teve seu início na década de 1940 com a criação da 

Fundação da Casa Popular (FCP). Ela foi o primeiro órgão pensado inicialmente para enfrentar os 

problemas habitacionais das faixas de população de baixa renda, com a possibilidade de atuar em 

áreas complementares que fariam dela um verdadeiro órgão de política urbana, além de financiar 

obras urbanísticas de abastecimento d'água, esgotos, suprimento de energia elétrica, assistência 

social e outras que visassem à melhoria das condições de vida e bem-estar das classes 

trabalhadoras. “Tais finalidades parecem indicar que houve avanços na compreensão de que o 

problema da habitação não se limita ao edifício casa, mas que houve pouco progresso na 

compreensão da faceta econômica e financeira da questão” (VILLAÇA, 1986, p.25).  

Anos depois, a FCP não obteria êxito, na medida em que fora tomando consciência das 

limitações de suas ações com orçamentos limitados, falta de estrutura institucional, depreciação 

das aplicações realizadas, tornou-se um entrave na política nacional de habitação. A primeira 

tentativa de recuperação foi a transformação da FCP em um banco hipotecário, que teria como 

proposta a emissão de empréstimos a pequenos proprietários de terrenos que desejassem 
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construir a casa própria. Posteriormente, na década de 1960, essa ideia se transformaria no 

projeto de um banco, como modelo de uma nova política habitacional.  

Outra tentativa de recuperação da deficiente política habitacional teve expressão no 

governo do presidente Jânio Quadros, em 1961, com uma proposta de reforma habitacional que 

envolveu o Plano de Assistência Habitacional e a criação do Instituto Brasileiro de Habitação 

(IAB), com a intenção de atender as demandas sociais e garantir ao trabalhador uma ascensão 

social e civilidade.  

Toda essa dinâmica foi transformada com a criação do Banco Nacional de Habitação 

(BNH), instituído pela lei n. º 4.380, de 21 de agosto de 1964, que a partir da segunda metade da 

década de 1960 ditou os rumos da Política Nacional de Habitação. O ideário populista entrou em 

crise, houve a derrubada de Jânio Quadros mediante o golpe militar e a Fundação da Casa 

Popular foi extinta. Esse seria o passo inicial para uma nova política.  

Foi com o BNH integrado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), criado pelo regime 

militar a partir de 1964, que as cidades brasileiras passaram a ocupar o centro de uma política 

destinada a mudar seu padrão de produção e a estimular a construção de habitações de interesse 

social para a classe de população de menor renda (BOTEGA, 2008). O problema da habitação era 

visto no Governo Humberto Castelo Branco (1964-1967) como resultado dos entraves dos 

movimentos políticos anteriores. A inserção da habitação dentro do contexto da política urbana 

aconteceu principalmente porque foi sob o aspecto das tensões nas favelas, das massas 

disponíveis e das migrações maciças para as cidades que a questão urbana ganhou visibilidade e 

contorno nos princípios dos anos de 1960. A filosofia da casa própria também encontrou na teoria 

das massas a sua principal motivação (AZEVEDO, ANDRADE, 2011). 

Durante o período de 1970 a 1974, os recursos para habitação começaram a decrescer, 

alcançando o menor financiamento da história, ocasionado pela perda do poder de compra do 

salário mínimo, que atingira as camadas mais pobres (BOTEGA, 2008).  

Nesses anos de atuação do BNH foram construídas mais de um milhão de casas 

populares, porém, não foi o quantitativo que fora julgado, mas as qualidades das habitações foram 

postas em questão e as críticas em relação à produção dos conjuntos habitacionais fora da malha 

urbana das cidades (AZEVEDO, ANDRADE, 2011). Apesar das falhas e críticas ao sistema é 

notória a importância da atuação do BNH e o fato do país ter tido uma ação voltada para a 

questão habitacional. 

A década de 80 foi marcada pela crise econômica que atinge o Banco Nacional de 

Habitação, e nessa crise entra em descompasso a sustentação das políticas sociais implantadas 

pelo modelo desenvolvimentista. A situação econômica que atingiu o país desarticulou as políticas 

públicas em geral e principalmente a política habitacional. Durante o governo Sarney, a política 

brasileira passou por um longo período de desarticulação e crise institucional. Por meio do 
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Decreto lei nº 2291, de 21 de novembro de 1986, é extinto o Banco Nacional de Habitação, pelo 

então presidente, além de incluir outras atribuições e responsabilidades, até então pelo SFH, para 

a Caixa Econômica Federal. Os recursos destinados para a habitação são reduzidos, e o país 

deixou de produzir e promover mais ações voltadas para essa área.  

No final da década de 80, ocorreu um processo de municipalização das políticas 

habitacionais. Nessa transferência de atribuições para os Estados e municípios, tornou a 

habitação como um tema nas três esferas do governo. O reflexo foi o aumento dos movimentos 

pela luta por moradias, organizações populares que visavam resolver os problemas sociais 

tornando expressiva a descentralização dos programas habitacionais.  

As experienciais locais se tornaram referencias para a política habitacional que estava 

surgindo no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Anos depois da extinção do 

Banco Nacional de Habitação e a estagnação da política habitacional, o então presidente 

implementou a Política Nacional de Habitação, PNH, configurando uma retomada na capacidade 

de investimento do governo federal.  

Em 1995, ocorre uma retomada nos financiamentos de habitação e saneamento com base 

nos recursos do FGTS, depois de vários anos de paralisação dos financiamentos, num contexto 

de alterações significativas na concepção vigente sobre política habitacional.  

Se, por um lado, é exagerado dizer que se estruturou de fato uma política 
habitacional, os documentos elaborados pelo governo mostram que os 
pressupostos gerais que presidiram a formulação dos programas são 
fundamentalmente diversos daqueles que vigoraram desde o período do BNH. 
(BONDUKI, 2008, p.78)  
 

A política de habitação estava agora vinculada às bases das lutas sociais e integrada a 

produção da cidade, não se resumindo apenas na infraestrutura, mas ampliando o 

reconhecimento da função social da terra e mecanismo que pudessem conceder a participação 

para os processos decisórios. Segundo Bonduki (2008), a descentralização, os reconhecimentos 

da cidade real, entre outros, foram adotados como novos referenciais na inserção de um contexto 

internacional, de uma forma bastante generalizada, passou a rejeitar os programas convencionais, 

baseados no financiamento direto à produção de grandes conjuntos habitacionais e em processos 

centralizados de gestão.  

Em 1996, a secretaria de Política Urbana, passou a ser gestora do setor habitacional, 

divulgando o documento da Política Nacional de Habitação inserindo novos programas e incluindo 

não só o financiamento da produção, mas, também, a criação de programas de financiamento 

voltados ao beneficiário final-Carta de Crédito, individual e associativa, que passou a absorver a 

maior parte dos recursos do FGTS. Nesse período, foi criado os programas Habitar Brasil e Pro 

Moradia. Em 1999, foi criado o Programa de Arrendamento Residencial – PAR –, programa 
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voltado à produção de unidades novas para arrendamento que utilizasse recursos formados tanto 

pelo FGTS quanto originários de recursos fiscal.  

Segundo Bonduki (2008), no período entre 1995 a 2003, cerca de 85% dos recursos 

gerenciados pela união destinado para o setor de habitação, se destacaram a construção e 

aquisição de imóveis usados, além de carta de credito associativa que se tornou uma espécie de 

válvula de escape para o setor privado captar recursos do FGTS para a produção de moradias 

prontas.  

Apesar dos avanços das políticas habitacionais e dos novos programas habitacionais, os 

resultados não apresentaram grandes avanços e expressividade na população de menor renda. 

As trajetórias dos problemas habitacionais iriam continuar no governo seguinte, com a tentativa de 

superá-los através da proposta do Projeto Moradia. 

Ainda no governo de Fernando Henrique é aprovado e promulgado o Estatuto da cidade, 

em 2001, depois de 13 anos, possibilitando a valorização da função social da propriedade, 

constituindo um marco importante para o problema habitacional no país. 

 

3. PRODUÇÃO ESPACIAL ATRAVÉS DE CONJUNTOS HABITACIONAIS EM PIRIPIRI 

 

Piripiri, no século XXI, passou por transformações, através da expansão de sua malha 

urbana como consequência dos reflexos das políticas habitacionais, sociais e urbanas que 

vigoravam na cidade. À medida que seu perímetro urbano foi se expandindo, a forma de 

ocupação de seu território foi se modificando em virtude dos conjuntos habitacionais e 

loteamentos implementados pela ação do Estado e iniciativa privada, sendo que a maioria deles 

implantado em terras rurais que passaram a ser transformadas em áreas urbanas.  

A partir de 2002, a cidade estabelece diretriz e proposições de desenvolvimento no 

município, fundamentada no Estatuto da Cidade e voltada para a cidade e urbanização. A 

Constituição Federal definiria que cidades com mais de 20 mil habitantes tinham que elaborar seu 

plano diretor de desenvolvimento urbano identificando suas áreas de expansão urbana. Através 

do Estatuto da Cidade, foram criados ferramentas e instrumentos necessários para cumprimento 

da função social da cidade e da propriedade urbana priorizando a participação popular na gestão 

democrática da cidade.  

Em 2002 a prefeitura cria o Conselho Municipal de habitação, através da Lei nº 405/02, de 

16 de setembro de 2002, cujo objetivo era de assegurar a participação da comunidade na 

elaboração e implementação de programas sociais na área de habitação, além de estabelecer 

diretrizes para a gestão do Fundo Municipal de Habitação propiciando ainda apoio e suporte 

financeiro a implementação de programas sociais na área de habitação, voltados a populações de 

baixa renda. 
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Em 2006, Piripiri instituiu o plano diretor, zoneamento e código de obras. O plano diretor 

precisa ser revisto a cada 10 anos e o poder público planeja em conjunto com associações, 

conselhos e outras entidades ligadas e de interesse na área sua revisão e alteração. As 

respectivas leis estão descritas a seguir: 

 -LEI nº 568/06, de 04 de dezembro de 2006: Institui o Plano Diretor Municipal e 
estabelece as Diretrizes e Proposições de Desenvolvimento no Município de 
Piripiri. Esta Lei, com fundamento na Constituição da República, em especial no 
que estabelecem os artigos 30 e 182; na Lei Federal n. º 10.257/01 Estatuto da 
Cidade; na Constituição do Estado do Piauí e na Lei Orgânica Municipal, institui o 
Plano Diretor Municipal de Piripiri e estabelecem as normas, os princípios básicos 
e as diretrizes para sua implantação. 
- LEI nº 569/06, de 04 de dezembro de 2006: Dispõe sobre o Código de Obras do 
Município de Piripiri. Esta Lei, denominada Código de Obras do Município de 
Piripiri, estabelece normas para a elaboração de projetos e execução de obras e 
instalações, em seus aspectos técnicos, estruturais e funcionais.  
-LEI nº 570/06, de 04 de dezembro de 2006: Dispõe sobre o Parcelamento do Solo 
do Município de Piripiri. A presente Lei se destina a disciplinar os projetos de 
loteamento, desmembramento e remembramento do solo para fins urbanos do 
Município de Piripiri. 
-LEI nº 573/06, de 04 de dezembro de 2006. EMENTA: Dispõe sobre o 
Zoneamento, o Uso do Solo e a Ocupação do Solo do Município de Piripiri e dá 
outras providências. A presente Lei regula o uso e a ocupação do solo no 
Município, dividindo o território em zonas e setores, observado as disposições da 
legislação federal e estadual relativa à matéria. (PMP,2015) 
 

No que se refere ao planejamento local, a constituição define que o município tem 

competência para promover o adequado ordenamento urbano e o planejamento do controle e uso 

do solo, portanto, o plano diretor de cada município é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana, além de promover e garantir as populações de baixa renda 

o acesso a moradias e a áreas urbanizadas.  

A implantação de conjuntos habitacionais ampliou a estrutura urbana da cidade uma vez 

que o poder público tem a função de arcar com custos necessários para implantação e estrutura 

de um empreendimento.  

Os dados das unidades habitacionais vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida- 

PMCMV são apresentados, segundo referencias da Caixa Econômica Federal, agente executor do 

programa. No Piauí, pelo programa, já foram contratadas 15.148 unidades, apresentando um 

investimento de R$ 651 milhões. Desse total, foram entregues mais de 4.700 casas nas cidades 

de Teresina, Parnaíba, Floriano, Piripiri, Piracuruca, Brasileira e Domingos Mourão.  

Em particular, Piripiri, desde a criação e aprovação do Programa Minha Casa Minha Vida 

através da Política Nacional de Habitação, foram contratadas 2.833 unidades habitacionais 

construídas no período compreendido de 2009 a 2013, conforme tabela 01. 

 

Tabela 01: empreendimentos contratados entre o período de 2009 e 2013 

Empreendimento UH Ano Construtora Recurso 
Faixas 

de 
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renda 

Resid. Parque Petecas 500 2009 RG Construções FAR Faixa 1 

Resid. Parque Petecas II 141 2009 RG Construções FAR Faixa 1 

Resid. Parque Petecas III 315 2010 RG Construções FAR Faixa 1 

Loteam. Novo Jenipapeiro 150 2010 FAMCC FDS Faixa 1 

Residencial Amâncio 366 2010 RG Construções FAR Faixa 1 

Residencial Nova Alegria 188 2011 RG Construções FGTS Faixa 2 

Petecas IV 18 2011 RG Construções Alocação Faixa 2 

Resid. Antenor Freitas 188 2011 RG Construções FAR Faixa 1 

Parque Recreio 800 2011 RG Construções FAR Faixa 1 

Planalto Recreio I 28 2011 RG Construções FAR Faixa 2 

Planalto Recreio II 44 2011 RG Construções FAR Faixa 2 

Trab. Rural Pequi 14 2012 AMOCOP 
Imóvel 
rural 

Faixa 1 

Comunidade Baixão 33 2013 Associação 
Imóvel 
rural 

Faixa 1 

Comunidade Lagoa da 
Cruz 

48 2013 Associação 
Imóvel 
rural 

Faixa 1 

Total de UH 2.833 

Fonte: CAIXA 2016, adaptado pela autora. 

 

Os empreendimentos com maior quantitativo de construções de unidades habitacionais 

são o que estão localizados em áreas de expansão urbana no sentindo norte da cidade. A 

ampliação da malha urbana é em função do planejamento local e interesses de agentes privados 

e promotores imobiliários que levam infraestrutura para áreas distantes ampliando novas áreas, 

como energia elétrica, água, calçamento possibilitando o número de habitações construídas 

serem crescente. 

O maior volume de contratação em Piripiri foi o período correspondente à primeira e à 

segunda fase do PMCMV. Nessas duas fases, entre 2009 e 2011, foram contratadas 2.738 

unidades habitacionais em 11 empreendimentos. Devido ao aumento dos recursos federais 

disponibilizados para as construções das unidades habitacionais, na fase 2, se percebe um 

aumento no número de contratações referente a faixa 2 do programa. 

 

4. PRODUÇÃO DE LOTEAMENTOS POPULARES EM PIRIPIRI    

 

O espaço urbano capitalista é caracterizado pelo resultado das ações do capital e seus 

agentes contribuindo para a produção do espaço urbano. O processo de expansão da cidade de 

Piripiri está relacionado com as dinâmicas econômicas e sociais ocorridas nos últimos anos e 

consequentemente com a atuação dos agentes que produzem o mercado imobiliário, resultando 

em uma nova configuração do espaço urbano.  
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O processo de valorização do solo urbano se torna um negócio lucrativo seguindo a lógica 

do lucro. O uso do solo é guiado pela dinâmica de mercado, criando ou reforçando a diferenciação 

de áreas da cidade, essas áreas como alvos dos promotores imobiliários, caracterizando a 

segregação residencial, uma vez que estão diretamente relacionados com o mercado imobiliário, 

venda e comercialização de empreendimentos influenciando na expansão de determinadas áreas 

da cidade promovendo a especulação imobiliária. 

Segundo Singer (1978), o Estado fornece uma estrutura básica para valorizar o espaço 

urbano, através de ações e regulamentações como financiamento, oferta de serviços, melhoria em 

equipamentos urbanos e acesso a moradias, proporcionando a valorização dessa área. Na 

medida em que o poder público dota essas áreas de serviços públicos, ele desvia para esta zona 

demandas de empresas e moradores que anteriormente, devido à falta do serviço em questão, 

davam preferência a outras localizações. 

Na dinâmica do mercado imobiliário a inovação e o uso de novas características, materiais, 

localização, são instrumentos para proporcionar ao empreendimento um atrativo a mais, 

materializando um produto habitacional diferenciado agregando valor de mercado ao imóvel e 

promovendo na área ocupada um novo padrão e status diferenciando de moradia, provocando 

uma alteração do ambiente urbano, produzindo e reproduzindo novos espaços.  

De acordo com essas estratégias, observa-se a articulação de diversos serviços para que 

o capital se valorize e que haja a reconfiguração do espaço geográfico através de investimentos 

do setor privado na atuação do ambiente construído a fim de obterem êxito em seu 

empreendimento. Essa incerteza na aquisição do imóvel por parte da população futura, segundo 

Campos (1988), é um elemento fundamental da dinâmica imobiliária, pois induz os capitalistas a 

determinadas estratégias espaciais de atuação. 

Na cidade de Piripiri, as estratégias podem ser identificadas em várias áreas da cidade, 

resultando em benefícios para o poder público e para os promotores imobiliários. 

Lançado em 2009, o Programa Minha Casa Minha Vida surgiu para conter a crise 

econômica e fortalecer o setor da construção civil.  Esse crescimento, impulsionado pelo 

financiamento imobiliário, provocou uma nova reconfiguração do espaço urbano da cidade e como 

reflexo das políticas públicas ocorridas ao longo dos anos, o crescimento de loteamento é notório, 

caracterizando, além dos conjuntos habitacionais, indutor da expansão urbana. 

Considera-se loteamento 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. Com o loteamento, é possível criar outro bairro, expandir os já 

existentes respeitando as áreas destinadas no plano diretor da cidade. Os loteamentos para fins 

de edificação devem estar inseridos dentro da malha urbana e delimitados pela lei do perímetro 
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urbano. A lei nº 6.766/79 em seu §5º do art. 2º considera a infraestrutura básica para a 

implantação e parcelamento de uma gleba: 

Art. 2º, §5º - A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos 
equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, 
esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e 

domiciliar e vias de circulação. 
 

É imprescindível a consolidação das diretrizes urbanísticas para que os lotes sejam 

edificáveis e inseridos no contexto da cidade, definindo percentuais de áreas institucionais, áreas 

verdes e áreas passiveis de doações. 

Na construção de loteamentos, segundo Barroso (2013), criam-se o lote, a quadra e as 

vias públicas voltadas à circulação, que, em conjunto com a estrutura necessária do espaço 

urbano resulta em uma nova porção da cidade. Castilho (2010) considera que os loteamentos são 

instrumentos necessários para a organização do território através do parcelamento do solo. 

Para o projeto de loteamento ser aprovado, devem-se cumprir as exigências estabelecidas 

no capítulo III da Lei nº 6766/79 e cabe ao poder público, a responsabilidade de analisar os 

impactos e as influencias que o projeto de loteamento gera na cidade atendendo a finalidade 

pública e ao interesse da coletividade. 

Depois de realizado o projeto de loteamento, é necessário a anuência do órgão municipal e 

após o tramite, o mesmo deve ser registrado em cartório, conforme dispõe o art. 18 da Lei nº 

6766/79: 

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador 
deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob 
pena de caducidade da aprovação. 
 

Após a realização do registro imobiliário, as vias e praças, os espaços livres e as áreas 

destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do 

memorial descritivo passam a integrar o domínio do Município, ou seja, tornam-se bens públicos, 

conforme consta no art. 22 da Lei nº 6766/79: 

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do 
Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios 
públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial 

descritivo. 
 

A construção de loteamentos é uma ação estratégica dos promotores imobiliários. Para 

ilustrar tal contexto, na cidade de Piripiri segundo levantamento junto ao Cartório, a cidade consta 

com oito loteamentos regularizados1, totalizando uma área construída de mais de 1.535.646, 00 

m² e 1.581 lotes espalhados pela cidade, conforme tabela. 

 

                                                             
1
 Levantamento feito junto com o cartório do 1º oficio Jonatans Melo, na cidade de Piripiri-PI. 
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Tabela 02: IV SINAPEQ: levantamento dos loteamentos regularizados 

LOTEAMENTOS LOTES 
AREACONSTRUIDA 

TOTAL EM M² 

Paulo Machado 49 18.535 

Laranjeira 22 45.000 

São Paulo 73 41.199 

Retinópolis 127 130.000 

Canto do Pequi 298 108.000 

Jóquei Clube 168 74.581,21 

Villa Madri 685 918.131,80 

Iracema Araújo 159 200.200 

TOTAL 1.581 1.535.646,00 

Fonte: Cartório do 1º ofício Jonatans Melo, adaptado pela autora. 

 

Os loteamentos pesquisados já estão construídos na cidade, com exceção do Villa Madri e 

Jóquei Clube que estão em fase de terraplanagem. Alguns estão localizados a margem da rodovia 

e outros distantes do centro urbano, caracterizando sua localização no tecido urbano da cidade. A 

predominância é de possuírem lotes apenas para fins residenciais, porém, o destaque vai para o 

loteamento Villa Madri, cujo conceito reside como o primeiro bairro planeado da cidade, com lotes 

residenciais e comerciais, possuindo a maior área construída dentre os loteamentos implantados.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O crescimento de conjuntos habitacionais nas cidades brasileiras é o reflexo do contexto 

econômico implantado, sendo fundamental para o estimulo da produção e atendimento ao déficit 

habitacional nas camadas menos favorecidas. Consequentemente, altera a paisagem, reconfigura 

o espaço urbano, expande para novas aéreas os limites da cidade, ocupando seu território, 

constituindo e consolidando novas configurações espaciais. 

O desenvolvimento da malha urbana da cidade, nos últimos anos, 2009 a 2015, tem 

preponderando sobre a porção norte da cidade, com a implantação de conjuntos habitacionais e 

loteamentos populares e cada vez a mancha urbana da cidade vai se tornando crescente. Nesse 

contexto a paisagem urbana de Piripiri, está em constante transformação, ganhando novas 

configurações espaciais, investimentos nessas novas áreas, subsidiadas pelas políticas públicas 

que conferem no espaço urbano novas formas de moradia. 
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