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RESUMO 

 

Com a intensificação do processo de urbanização, verificamos hoje uma série de 

transformações no espaço urbano. Modificações estas que se tornaram cada vez mais visíveis 

com os intensos fluxos migratórios do campo para as cidades, principalmente a partir das 

décadas de 1960 e 1970, uma vez que muitos centros urbanos brasileiros cresceram tanto 

quantitativamente quanto no que se refere aos papéis que desempenham na rede urbana. Esse 

crescimento se deu no âmbito do desenvolvimento do capitalismo industrial, uma vez que este 

gerou mudanças nos moldes da urbanização, bem como na estrutura interna e no papel 

desempenhado pelas cidades. Diante desse contexto, cidades de diferentes portes passaram 

por modificações profundas, tornando-se fundamental analisá-las e compreendê-las. O 

objetivo da presente pesquisa é de analisar os novos conteúdos da periferia urbana de 

Ituiutaba-MG, considerando-se os casos dos loteamentos de médio e alto padrão, no contexto 

da expansão territorial urbana e dos novos conteúdos da periferia. Para isso, foram realizados 

levantamentos e análises de documentos fornecidos pela Secretaria de Planejamento Urbano 

de Ituiutaba-MG e pelas empreiteiras, bem como entrevistas junto a agentes ligados ao 

mercado imobiliário, sustentados em revisão bibliográfica acerca dos temas produção do 

espaço, habitação, expansão urbana, áreas periféricas e segregação urbana. 

 

Palavras-chave: Produção do espaço urbano, expansão territorial urbana, loteamentos de 
médio e alto padrão, Ituiutaba-MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 

With the intensification of the urbanizing process, one can see today a series of 
transformations in urban space. Such modifications that have become more and more visible 
stemming from an intense migratory flux from the country into the city, primarily in the 
decades of 1960 and 1970, seeing that many Brazilian urban areas grew as much 
quantitatively, as to what is referred to in the roles they carry out in the urban network. This 
growth took place in the scope of industrial capitalism development, seeing that it generated 
changes in urbanization patterns, as well as in internal structures and the role carried out by 
the cities. In view of this context, cities of different sizes went through profound 
modifications, making it fundamental to analyses and understand them. The objective of this 
present study is to analyze the new contents of the urban periphery in Ituiutaba - MG, 
considering the cases of sub-dividing of average and high standard, in the context of urban 
territorial expansion and new contents of the urban periphery. For this, analysis of documents 
provided by the Secretary of Urban Planning of Ituiutaba - MG and contractors were carried 
out, as well as a bibliographical revision as to the theme of urban space production, 
habitation, urban sprawl, periphery areas and urban segregation.  

 

Key words: Urban space production, urban territorial expansion, urban areas of average and 

high standard, Ituiutaba MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

FIGURA  1-Ituiutaba (MG): mapa de localização, 2011..........................................................25 

FIGURA 2- Evolução Urbana de Ituiutaba-MG (1987-2007)..................................................27 

FIGURA 3-Setor noroeste-Ituiutaba/MG.................................................................................30 

FIGURA 4- Ituiutaba(MG): mapa de distribuição de renda média do responsável pelo 

domicílio...................................................................................................................................31 

FIGURA 5- Ituiutaba(MG): residencial Jardim Europa, no início e no fim de sua implantação, 

2009-2010................................................................................................................................32 

FIGURA 6– Setor sul, Ituiutaba-MG........................................................................................33 

FIGURA 7- Ituiutaba(MG): Campus Pontal da Universidade Federal de 

Uberlândia,2011........................................................................................................................33 

FIGURA 8- Ituiutaba(MG): Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), 

2011...........................................................................................................................................34 

FIGURA 9- Setor leste/nordeste – Ituiutaba-MG.....................................................................37 

FIGURA 10-Setor Oeste, Ituiutaba-MG...................................................................................40 

FIGURA 11- Mapa de localização dos loteamentos de médio e alto padrão e condomínios 

horizontais fechados em Ituiutaba, 2011...................................................................................45 

FIGURA 12- Ituiutaba(MG): Total de edificações em construção,2010..................................46 

FIGURA 13- Ituiutaba (MG): anúncio publicitário com a localização do Residencial 

Drummond I, 2010....................................................................................................................48 

FIGURA 14-Ituiutaba (MG): anúncio publicitário com localização do Residencial Drummond 

II, 2010-2011.............................................................................................................................49 

FIGURA 15-Ituiutaba (MG): anúncio publicitário com localização do condomínio Portal do 

Lago, 2010................................................................................................................................50 

FIGURA 16-Ituiutaba (MG): anúncio publicitário mostrando a portaria do Condomínio 

Semiaberto Portal dos Ipês, 2010..............................................................................................51 

FIGURA 17- Ituiutaba (MG):Localização das futuras instalações do Colégio Nacional e 

Shopping Center, 2011..............................................................................................................52 



 

 

FIGURA 18- Ituiutaba (MG): Anúncio do loteamento Spazio Colina,2011............................53 

TABELA 1 – Ituiutaba: evolução da população urbana e total do município(1970-

2010).........................................................................................................................................26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

1.INTRODUÇÃO.....................................................................................................................11 

1. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E A QUESTÃO DAS MORADIAS 
BRASILEIRAS.........................................................................................................................17 
 
2.  A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM ITUIUTABA.............................................23 
 

2.1- Produção do espaço e expansão territorial urbana em Ituiutaba-MG.........................23 

2.2- A reconfiguração das áreas periféricas de Ituiutaba-MG...........................................28 

 

3. OS LOTEAMENTOS DE MÉDIO E ALTO PADRÃO EM ITUIUTABA........................42 

3.1-Os loteamentos Drummond I e II................................................................................47 

3.2- O loteamento horizontal fechado : Portal do Lago e o condomínio horizontal 

semiaberto: Portal dos Ipês................................................................................................49 

3.3- A valorização do setor sul de Ituiutaba: o loteamento Spazio Colina........................51 
 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................................55 

 

5.   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................57 

 

 

 



11 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

Com a aceleração do processo de urbanização, constata-se hoje uma série de 

transformações no espaço urbano. Após o período de intensos fluxos migratórios do campo 

para as cidades, principalmente a partir das décadas de 1960 e 1970, muitos centros urbanos 

brasileiros cresceram tanto quantitativamente quanto nos papéis que desempenham na rede 

urbana. Esse crescimento se deu no âmbito do desenvolvimento do capitalismo industrial, 

uma vez que este gerou mudanças nos moldes de urbanização, bem como na estrutura interna 

e no papel desempenhado pelas cidades. 

As informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, referentes ao Censo Demográfico de 2010, demonstram que 84,35% da população 

brasileira residem em espaços considerados urbanos.  Miyazaki (2008, p.4) lembra que apesar 

das discussões acerca dos critérios que definem os “espaços urbanos”, Souza (2003, p.19) 

enfatiza que o “Brasil é, realmente, um país predominantemente urbano, e que se urbaniza 

mais e mais, em grande velocidade”. 

Para além da constatação da intensificação da urbanização e para melhor 

compreendê-la pretende-se chamar atenção para os seguintes aspectos, já destacados por 

Miyazaki (2008, p.4):  

[...]muitos fenômenos e processos, antes restritos às grandes cidades e metrópoles, 
passam a ocorrer também em cidades de menor porte, embora se compreenda que 
sua dimensão e complexidade nem sempre sejam aquelas observadas nas cidades de 
maior porte e nas metrópoles. Dentre esses processos e fenômenos podemos destacar 
aqueles ligados ao crescimento populacional, à expansão territorial urbana, à 
complexificação da estrutura econômica entre outros, que como já dito antes passam 
a ocorrer em cidades de menor porte. 
 

Nesse aspecto, verificam-se mudanças significativas diante da intensificação do 

processo de urbanização nessas cidades, visto que nas  áreas mais afastadas da cidade ou até 

mesmo em áreas periféricas, por exemplo, constatam-se a presença de novos (e diferentes) 

usos e conteúdos, no âmbito do processo de expansão territorial urbana.    

A discussão sobre os conteúdos da periferia torna-se fundamental à medida que se 

verificam atualmente muitas transformações nestas áreas em inúmeras cidades, 

independentemente do seu porte. Sposito (2004) lembra que no Brasil as cidades tiveram suas 

estruturas urbanas orientadas por relação do tipo centro-periferia, sendo que as áreas centrais 

eram as melhores equipadas e as periféricas caracterizadas pelo uso residencial dos segmentos 

de menor poder aquisitivo, geralmente ligadas à precariedade de condições de vida. No 

entanto, a autora destaca que posteriormente um conjunto de transformações nas formas de 
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produção do espaço urbano, envolvendo interesses imobiliários e fundiários, tem gerado uma 

redefinição dos conteúdos econômicos, sociais e culturais tanto do “centro” quanto da 

“periferia” das cidades.  

Sposito (2004) nos lembra também que o termo periferia possui diferentes 

acepções, variando de acordo com a escala ou relações de oposição ou complementaridade. 

Dessa maneira, aquela visão negativa da periferia – em oposição ao centro dotado de aspectos 

positivos – não explica a realidade contemporânea de várias cidades, seja em função de novos 

equipamentos comerciais e de consumo, seja pela reorientação dos interesses industriais ou 

pela implantação de novas áreas residenciais, inclusive de alto padrão. 

Verifica-se assim que as periferias não se limitam hoje somente a características 

negativas, principalmente diante do surgimento de novas áreas residenciais de alto padrão. 

Sposito (2004) refere-se a essas novas áreas residenciais como novos habitats urbanos, 

englobando os loteamentos fechados que se “proliferam” por inúmeras cidades brasileiras. 

Considerando-se esse contexto, ressalta-se que tais mudanças não são exclusivas das grandes 

cidades e metrópoles, pois estas passam a caracterizar também as cidades médias;  as quais 

têm sofrido modificações em seus centros urbanos. 

Diante disso, este trabalho visa estudar essa dinâmica no que se refere às cidades 

de porte médio, enfocando o caso da cidade de Ituiutaba, localizada no pontal do Triângulo 

Mineiro. Além disso, o presente trabalho analisará  os novos conteúdos da periferia urbana de 

Ituiutaba - MG, com foco nos casos dos loteamentos de médio e alto padrão1inclusive aqueles 

concebidos como “fechados”, no contexto da expansão territorial urbana. 

No que se refere ao processo de produção do espaço urbano, Corrêa (1989 e 1997) 

enfatiza que o espaço urbano se mantém simultaneamente fragmentado e articulado, reflexo e 

condicionante social. Portanto, o autor destaca que este complexo processo de produção do 

espaço urbano é resultante das diferentes ações dos agentes produtores do espaço, com 

interesses variados. Tal processo leva à configuração de um espaço urbano desigual, 

                                                           
1
 Neste ponto enfatizamos que consideramos como loteamentos de “médio e alto padrão” aqueles 

empreendimentos que são voltadas para a população de média e alta renda, sejam eles fechados ou 
não. Este recorte exclui, portanto, os conjuntos habitacionais e loteamentos populares, voltados para a 
população de baixa renda. Ressaltamos que não estabelecemos um critério específico em relação a 
valores dos lotes ou do metro quadrado, mas consideramos a relevância e peso em relação ao público-
alvo dos empreendimentos em questão para o contexto do município de Ituiutaba. 
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evidenciado pelas disparidades sociais no âmbito do processo de urbanização nos moldes 

capitalistas. 

Nesse contexto, a presente pesquisa também busca compreender a dinâmica dos 

agentes sociais que fazem e refazem a cidade, por meio de seus interesses, considerando-se as 

dinâmicas que levam à implantação de novos loteamentos voltados para uma população de 

renda mais elevada, envolvendo interesses e lógicas dos agentes públicos e privados, que 

direta ou indiretamente influenciam no processo de valorização de determinadas áreas. Ainda 

no que se refere a presente pesquisa, essa busca identificar as diferentes atividades presentes 

na periferia, analisando a diversidade de usos e ocupação do solo; assim como busca analisar 

os novos conteúdos da periferia com o processo de expansão territorial urbana, no âmbito da 

produção do espaço urbano. 

Ainda sobre a referente pesquisa deve-se enfatizar que a realização desta se 

justifica pela importância e relevância do tema em três aspectos principais: o primeiro se 

refere à aceleração do processo de urbanização que gerou (e ainda continua gerando) 

transformações nas cidades, com diferentes impactos que acabam atingindo vários aspectos, 

dentre eles o conteúdo das periferias e a implantação de loteamentos tanto voltados à 

população de alta renda quanto às camadas mais populares. Diante disso, torna-se 

fundamental e necessário conhecer e analisar essa realidade em constante transformação. 

 O segundo aspecto, diretamente relacionado com o primeiro, refere-se à 

necessidade de refletir sobre os conteúdos da periferia também no contexto teórico e 

conceitual.  As teorias que colocam a periferia em oposição ao centro, ou ainda, aquelas que 

ligam a periferia à imagem negativa e o centro à imagem positiva, já não são suficientes para 

compreender a realidade atual. Assim, é preciso conhecer e analisar essa realidade para, em 

seguida, refletir sobre a questão teórica inerente à discussão de periferias urbanas. 

Caberia acrescentar ainda mais um aspecto: a importância de se buscar 

compreender os novos conteúdos da periferia em um contexto não metropolitano, ou seja, no 

âmbito das cidades médias e de porte médio. Portanto, essa preocupação em se compreender 

as transformações e as dinâmicas vivenciadas em cidades de menor porte e que não fazem 

parte de realidades metropolitanas constitui-se no terceiro aspecto que consideramos 

importante para o desenvolvimento da pesquisa. E no contexto dessas transformações, 

focaremos a discussão dos novos conteúdos da periferia com ênfase na análise dos 

loteamentos de médio e alto padrão que, em muitos casos, têm alterado esse “modelo” de 

periferia como local marginalizado e desprivilegiado.   
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Dessa forma, escolheu-se a cidade de Ituiutaba - MG para desenvolvermos esta 

pesquisa, pois na referida cidade são notórias as modificações anteriormente mencionadas, 

principalmente no que se refere à essa dinâmica condizente aos novos usos e conteúdos da 

periferia. Neste processo, fica visível a influência e a atuação dos incorporadores e 

empreendedores imobiliárias em diferentes áreas do espaço urbano, segundo suas lógicas e 

interesses. 

Assim, para o desenvolvimento dessa pesquisa foi realizada inicialmente uma 

revisão bibliográfica com leituras, fichamentos de livros, teses, dissertações, artigos 

científicos e demais obras importantes, sobre os seguintes assuntos: as cidades brasileiras, a 

produção do espaço urbano, a questão das moradias e habitação no Brasil, novos usos e 

conteúdos das periferias urbanas. Todas essas leituras foram fundamentais para dar 

embasamento teórico não só para a compreensão dos temas em questão, como também das 

dinâmicas que ocorrem no recorte territorial analisado. 

Outro procedimento metodológico adotado foi a coleta de dados estatísticos, 

utilizando dados oficiais do IBGE referentes ao Censo Demográfico de 2010; busca e 

manuseio de material fotográfico, cartográfico, registros jornalísticos, lista telefônica, 

arquivos de órgãos públicos que em sua maioria foram fornecidos pelas secretarias de 

Desenvolvimento Social e de Planejamento , instituições privadas; assim como relatórios de 

pesquisa e relatórios de empresas. 

Foi também realizado um reconhecimento preliminar da área de estudo para que 

se tornasse viável a realização da pesquisa de campo, que por sua vez foi baseada 

praticamente por meio de levantamento fotográfico. Como durante a realização da pesquisa a 

maior parte dos empreendimentos de médio e alto padrão ainda se encontravam em 

implantação, não foi possível realizar entrevistas junto aos moradores que, na maioria dos 

casos, ainda não estavam residindo nas áreas pesquisadas.  

Diante disso, realizamos entrevistas junto a representantes das empresas 

loteadoras e incorporadoras de tais empreendimentos, bem como alguns corretores 

imobiliários e pessoas que acompanham o setor imobiliário na cidade. Neste contexto, 

destacamos as entrevistas realizadas com um representante da empresa Baduy 

Desenvolvimento Imobiliário, com o arquiteto Marco Túlio residente no residencial 

Drummond, que por sua vez contribuiu muito para a análise da demanda pelos 

empreendimentos “fechados” e aqueles por nós considerados como de médio e alto padrão, 

além de corretores imobiliários que disponibilizaram vários dados referentes à média de 

preços e tamanho desses imóveis. 
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Depois de coletados os dados, partimos para a etapa de tabulação dos dados e 

elaboração de mapas referentes à caracterização e análise do recorte territorial em questão, 

envolvendo variáveis como: expansão territorial urbana ao longo do tempo, localização dos 

loteamentos estudados, áreas com maior índice de edificações em construção e renda média 

dos responsáveis pelo domicílio.  

A partir da análise do referencial teórico, articulada ao levantamento e 

interpretação dos dados e informações obtidos, foi possível alcançar resultados significativos, 

o que conduziu para a elaboração da redação final deste trabalho, o qual foi dividida em três 

capítulos, sendo que no primeiro faremos uma abordagem geral sobre o espaço urbano e como 

este vem sendo articulado e (re)organizado a partir dos agentes que o produzem. Para tanto se 

buscou realizar uma breve discussão sobre o espaço urbano brasileiro, enfatizando nesse 

contexto o processo de produção desse espaço por meio de uma análise das moradias 

brasileiras, feita através de um estudo das habitações de médio e elevado padrão em 

contraposição a alguns programas habitacionais que contribuíram para a constituição, em 

grande parte, das áreas periféricas das cidades. 

No segundo capítulo faremos uma abordagem da produção do espaço urbano na 

cidade de Ituiutaba-Minas Gerais, que foi a localidade escolhida para desenvolver essa 

pesquisa. Para tanto, subdividimos esse capítulo em dois subcapítulos: o primeiro tem a 

finalidade de caracterizar e referenciar a área de estudo, além de enfatizar  a expansão 

territorial urbana em Ituiutaba, no que se refere as áreas periféricas da cidade; enquanto que 

no segundo subcapítulo, efetuamos uma discussão acerca da reconfiguração dessas áreas 

periféricas, através de uma análise dos empreendimentos imobiliários, com foco nos 

loteamentos de médio e alto padrão. 

 Por fim, no último capítulo faremos uma análise no foco dessa pesquisa no que se 

refere à implantação de loteamentos de médio e alto padrão nas áreas periféricas. Para tanto, 

após localizar e situar o recorte territorial da pesquisa, realizamos uma análise detalhada dos 

empreendimentos em questão, resultantes da atuação dos agentes imobiliários que visam a 

comercialização e valorização dos imóveis em determinados setores da cidade, inclusive nas 

áreas periféricas.  

Vale ainda destacar que as ações de tais agentes vêm levando a uma expansão 

territorial urbana muito acelerada em Ituiutaba, além de uma valorização significativa de 

determinadas áreas do setor sul da cidade, onde se verifica, além dos empreendimentos 

imobiliários, a implantação de instituições como o Campus do Instituto Federal de Ciência e 
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Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) e o Campus da Universidade Federal de Uberlândia 

- Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (UFU/FACIP). 

No final, a partir das discussões teóricas e das análises realizadas no âmbito do 

recorte territorial da pesquisa, apresentamos os resultados obtidos na forma de considerações 

finais, embora consideremos que muito mais que conclusões, sistematizamos um conjunto de 

elementos que lançam novos desafios para futuras investigações. 
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1- A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E A QUESTÃO DAS MORADIAS 
BRASILEIRAS 

 
 

Neste capítulo, faremos uma discussão sobre como o espaço urbano vêm sendo 

organizado e (re)organizado pelos diferentes agentes ao longo dos anos, além de estabelecer 

uma relação direta dessa estruturação do urbano com a implantação de modelos habitacionais, 

bem como de uma parcela de programas que visam atenuar o déficit habitacional  das cidades 

brasileiras.  

Nesse sentido, a produção do espaço urbano pode ser vista como uma forma de 

organização do espaço pelo homem, com destaque para os agentes que fazem e refazem esse 

espaço ao longo do tempo. Dessa forma, tais agentes produtores do espaço desempenham 

diferentes papéis nas cidades que, por sua vez, influenciam na estruturação e organização do 

espaço urbano. 

Segundo Corrêa (2005, p. 11) o espaço urbano: 

 

[...] é um produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e 
engendradas por agentes que produzem e consomem o espaço. São agentes sociais 
concretos, e não um mercado invisível ou processos aleatórios atuando sobre um 
espaço abstrato. 

 

Diante dessa definição, nota-se que a atuação desses agentes, nas cidades em 

geral, resulta da articulação das ações de diferentes agentes no âmbito do processo de 

produção, considerando-se a circulação de pessoas, mercadorias e informações, que levam 

cada vez mais a um processo de reorganização espacial que se faz via incorporação de novas 

áreas ao espaço urbano. 

Ainda sobre essa produção do espaço urbano, Harvey (1972) apud Corrêa (1997) 

ressalta que vista como uma forma de organização do espaço pelo homem, a cidade pode ser 

considerada, como uma expressão concreta de processos sociais, que por sua vez refletem as 

características da sociedade. 

Tais características são notórias quando observamos os agentes modeladores e 

produtores do espaço, que segundo Corrêa (2005) são: os proprietários industriais e fundiários 

e outros que detém os meios de produção;os promotores imobiliários, o Estado e os grupos 

sociais excluídos. 
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Assim, vários agentes sociais procuram exercer funções diversas, o que leva à 

estruturação das cidades de acordo com os seus interesses,  produzindo o espaço urbano a 

partir das mais variadas formas de apropriação. 

Segundo Moura (2008, p.21), as diferentes formas de atuação desses agentes 

produtores das cidades 

 

[...] provocaram o surgimento da periferia urbana, um dos locais mais dinâmicos e 
de maior contraste, que exige estudos minuciosos que levem à compreensão de 
como esses espaços se estruturam e se organizam atualmente, já que novas formas 
habitacionais começam a surgir no seu interior, alterando toda a sua dinâmica 
territorial. 

 

Nesse contexto, percebe-se que as periferias das cidades vêm passando por um 

processo de transformações, no âmbito das lógicas de produção do espaço urbano, articuladas 

por meio de ações dos diferentes agentes (privados ou públicos). Tais ações são visíveis 

diante do surgimento de novas áreas residenciais que vão desde aquelas voltadas para a 

população de alta e média renda quanto aquelas voltadas para as camadas mais populares, 

criando assim condições, inclusive, para o desenvolvimento de atividades de comércio e 

serviços variados nesses locais. 

A localização dessas novas áreas residenciais exige um repensar do significado 

conceitual de periferia urbana que está associado, nas cidades brasileiras, às áreas de pobreza 

e de precariedade de serviços. Isto porque nos últimos anos está havendo uma reconfiguração 

dessas áreas, principalmente no que se refere aos novos usos e conteúdos desses locais. 

Também não podemos deixar de destacar que as novas áreas residenciais nas 

periferias são, antes de tudo, resultantes da estratégia de proprietários fundiários, 

incorporadores imobiliários, bem como do próprio Estado que têm como objetivo a 

valorização imobiliária, ao criar novas centralidades nas áreas periféricas, agregando, a partir 

de suas ações, valor ao solo urbano e aos imóveis dos setores mais afastados do centro das 

cidades. 

As habitações implantadas nas áreas periféricas destinadas ao público de alta 

renda são referenciadas por Sposito (2004) como novos habitats urbanos. Sendo assim, 

encontra-se com certa frequência nessas ‘novas’ áreas residenciais os loteamentos e 

condomínios fechados que, em grande parte, são resultados da iniciativa privada, sendo 

impostos como verdadeiros enclaves no espaço urbano e lançando desafios à organização 

harmônica da cidade por parte do poder público.  
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Assim, para melhor compreendermos a atuação desses agentes produtores do 

espaço, usar-se-á a definição proposta pela Lei 4.591/64 e pela Lei 6766/79 que instituem os 

condomínios compostos por casas como Condomínio Fechado e aqueles compostos por 

somente terrenos, ou seja, aqueles lotes que dispõem o parcelamento do solo urbano  como 

Loteamentos.Nesse contexto,  é válido destacar que não existe na lei o loteamento fechado, 

contudo, a legislação municipal prevê os loteamentos fechados “regularizando o irregular”, 

visto que recentemente  foi aprovado a lei nº 4.089 de 29 de junho de 2011 na cidade de 

Ituiutaba , a qual dispunha legalmente, essa modalidade de empreendimento imobiliário na 

cidade.   

Ainda, segundo Dacanal (2004 apud MOURA, 2008) os condomínios horizontais 

são caracterizados como aqueles empreendimentos formados por uns conjuntos de terrenos ou 

residências, cercados por muros, grades ou cercas vivas, localizados em áreas de baixa 

densidade populacional, preferencialmente nas áreas periféricas mais distantes da área central 

da cidade e direcionados na sua maioria para um público mais elitizado.  

Ainda acerca da discussão sobre a definição de condomínio horizontal , Sobarzo 

Miño (1999, p.59-60) “ [...] destaca que é um empreendimento imobiliário, com fins 

residenciais, destinado aos grupos de alta renda, que combina espaços  de lazer e, em algumas 

ocasiões, de serviços de uso privativo para os proprietários”.  

Dessa forma, nota-se que um condomínio horizontal fechado pode ser 

compreendido como um empreendimento com fins residenciais que visa na sua grande 

maioria atender grupos de renda mais elevada e que normalmente são cercados por muros ou 

cercas vivas, com a finalidade de assegurar uma maior confiança e estabilidade para os 

moradores. 

Já com relação aos lotes dos condomínios, Sobarzo Miño (1999, p.142) enfatiza 

que esses “[...] caracterizam-se também por uma imensa dinâmica de comercialização que 

demonstra uma tendência à especulação imobiliária associada aos loteamentos fechados.” 

Nesse contexto e sobre os loteamentos, Rodrigues (1994) enfatiza que no processo 

de loteamento, que implica a definição de lotes, abertura de ruas, desmatamento, 

terraplanagem, colocação de guias e sarjetas etc., há um trabalho incorporado, onde os 

loteadores esperam obter lucro. Ao se realizar a incorporação, altera-se o preço da terra e 

também das áreas situadas na vizinhança, havendo dessa maneira um aumento do preço 

decorrente do trabalho realizado na área, mais o preço da terra – redefinido pelo loteamento – 

e mais a valorização futura dessas localidades. 
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A contradição entre o processo de produção social do espaço e sua apropriação 

privada marca e delimita a vida cotidiana nas cidades brasileiras, que segundo Carlos (2004) 

marca uma sociedade fundada sobre a troca, a apropriação do espaço; ele próprio produzido 

como mercadoria.  Ainda de acordo com a autora, nesta condição esse espaço serve as 

necessidades da acumulação através das mudanças/readaptações de usos e funções dos lugares 

que também se reproduzem sob a lei do reprodutível, à partir de estratégias do 

desenvolvimento do capitalismo que se estende cada vez mais ao espaço global, criando 

novos setores de atividade como extensão das atividades produtivas.  

Dessa forma, o espaço enquanto mercadoria vincula-se à propriedade privada, 

submetendo esse espaço ao mercado no qual a propriedade privada do solo aparece como um 

condicionante para o desenvolvimento do capitalismo.  

Como afirma Carlos (2004, p.91) a produção do espaço urbano  

 

[...] se realiza sob a égide da propriedade privada do solo urbano; onde o espaço 
fragmentado é vendido em pedaços tornando-se intercambiável a partir de operações 
que se realizam através e no mercado, tendencialmente produzido enquanto 
mercadoria, deste modo, o espaço entra no circuito da troca, generalizando-se na sua 
dimensão de mercadoria. 

 
Nesse contexto, observa-se que o uso do espaço na cidade, subordina-se cada vez 

mais à troca, a reprodução do valor de troca e consequentemente se submete o uso às 

necessidades do mercado imobiliário, uma vez que o solo urbano assume uma expressão 

especulativa. 

Em contrapartida aos condomínios horizontais fechados e aos loteamentos 

fechados nas áreas periféricas, nota-se também a inserção de conjuntos habitacionais voltados 

para as camadas populares, que podem ser públicos ou privados, mas que em geral se 

vinculam ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e ao seu agente central, o Banco 

Nacional da Habitação (BNH), extinto na década de 1980, mas hoje representado pela Caixa 

Econômica Federal, além de outros bancos que também fazem financiamentos para a 

aquisição de moradias. O BNH em 1966 tornou-se o gestor dos recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Contudo na prática, o BNH dependia dos recursos do 

FGTS para subsidiar o financiamento das habitações das populações de alta e média renda, 

bem como as várias questões e metas que esse programa não atingiu. 

Como ressalta Maricato (1997, p.50) em 1986 o BNH foi extinto “[...] deixando 

como herança uma dívida espetacular para o Tesouro Nacional. A CEF (Caixa Econômica 
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Federal) foi incumbida de gerir o FGTS cuja arrecadação entrou em declínio nos anos 80, por 

conta da crise econômica”. 

Além do BNH, que no passado teve a sua importância, temos atualmente políticas 

populacionais na esfera estadual, como as Companhias de Habitação – COHAB, existente 

inclusive no Estado de Minas Gerais. Essas companhias possuem como finalidade o combate 

ao déficit habitacional, além de urbanizar vilas e favela nos estados. A COHAB/MG foi 

instituída pela Lei nº 3.403, de 02 de julho de 1965, sendo aprovada pela Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Para reduzir o preço das habitações populares e viabilizar a oferta de mais casas, a 

COBAB/MG partiu, em 2005, para a parceria com prefeituras. O município oferece o terreno 

urbanizado e a COHAB promove a construção e fiscalização das obras, além de subsidiar o 

custo do investimento. Com isso, o Programa Lares – Habitação Popular (PLHP), que é parte 

do projeto estruturador do Governo de Minas, Lares Gerais, busca proporcionar o acesso de 

famílias de renda entre um e três salários-mínimos à casa própria, como já se observa no 

município de Ituiutaba/Minas Gerais, escolhido para se executar a referente pesquisa. 

Além desses programas habitacionais, segundo a Caixa Econômica Federal 

(2011), foi implantado no ano de 2009 o PMCMV (Programa Habitacional Minha Casa, 

Minha Vida) com o objetivo de atender a parcela da população que tem dificuldade de acesso 

à casa própria, ou seja, a população de baixa renda. 

Para se inscrever no PMCMV, alguns critérios seletivos são levados em 

consideração, como ser de família de baixa renda, residentes em locais de risco e cujos chefes 

de família sejam do sexo feminino. Além desses critérios e aqueles estabelecidos pela União, 

os Estados e municípios também podem estabelecer alguns critérios para a realização da 

seleção para a entrega das casas. Contudo, vale aqui ressaltar que os critérios estabelecidos 

pelos Estados e municípios devem primeiramente ser aprovados pelos conselhos de habitação 

locais. Caso não haja algum conselho local, essa tarefa deve ser desempenhada pelo Conselho 

de Assistência Social, que devem divulgar os critérios pelos meios de comunicação local, bem 

como informações sobre o empreendimento. Além disso, deve-se destacar que parte das 

habitações, mais precisamente 3%, é destinada a pessoas com deficiência física2.  

 Normalmente aqueles que possuem renda de até três salários mínimos devem 

procurar a prefeitura municipal para tomarem ciência das providências e documentos 

                                                           
2 Segundo informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em 10 de 
junho de 2012. 
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necessários para se concretizar o cadastro, enquanto que aqueles que possuem renda superior 

a três salários e de no máximo dez, podem se cadastrar no próprio site da Caixa Econômica 

Federal. 

Dessa maneira, percebemos que as áreas periféricas das cidades brasileiras vêm 

apresentando uma dinamicidade, ao mesmo tempo em que se torna palco de várias ações, 

como a implantação de atividades residenciais, de comércios e de serviços, em justaposição à 

precária infraestrutura, assim como a diversidade de modelos habitacionais, como a 

implantação de condomínios e loteamentos horizontais fechados em oposição, por exemplo, 

aos conjuntos habitacionais populares implantados pelo governo.  

Sposito (2004, p.116) ressalta bem essas contradições nas  áreas periféricas atuais, 

já que se observa   

[...] a justaposição contraditória de conjuntos habitacionais implantados pelo 
poder público, loteamentos populares, cuja paisagem urbana resulta da 
autoconstrução, e de loteamentos voltados aos de maior poder aquisitivo, 
alguns fechados e controlados por sistemas de segurança/particulares. 

 
Dessa maneira percebemos que para além da dinamicidade e justaposição dessas 

áreas periféricas, é possível notar que os usos e conteúdos vêm se redefinindo, transformando 

cada vez mais a fisionomia das cidades brasileiras e o cotidiano das pessoas. 

Nesse sentido, no próximo capítulo faremos uma abordagem sobre o espaço 

urbano na cidade de Ituiutaba, bem como a caracterização do recorte territorial em questão, 

com foco na análise da expansão territorial urbana e a na reconfiguração das áreas periféricas 

dessa cidade, considerando-se os loteamentos voltados para a população de média e alta 

renda. 
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2. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM ITUIUTABA/MG. 
 

2.1. PRODUÇÃO DO ESPAÇO E EXPANSÃO TERRITORIAL URBANA EM 

ITUIUTABA-MG 

Atualmente, nota-se uma diversidade muito grande no que diz respeito à 

implantação de novos usos e conteúdos nas áreas periféricas das cidades, principalmente 

quando esses usos se referem e estão diretamente ligados com a implantação de novos 

empreendimentos nesses locais. 

As condições que resultam na (re) produção desses espaços perpassam pelo 

aprofundamento de contrastes promovidos tanto pela atuação de empreendedores privados 

como públicos, que buscam cada vez mais desenvolver, expandir e agregar valor ao solo 

urbano. 

Segundo Carlos (1994, p.170), o desenvolvimento do processo de reprodução do 

urbano 

 

[...] englobando terras até então ociosas ou rurais dá-se através de um processo de 
integração que tende a aumentar a demanda pela terra; nesse sentido, a terra passa a 
assumir suas características de forma cada vez mais segregadas, além daquelas de 
meio de produção, para ser incorporada ao universo dos bens necessários à 
manutenção da vida, através da moradia, áreas de lazer, etc. Por outro lado, seu 
monopólio separado das condições de meio de produção ou moradia, e a partir do 
desenvolvimento delas, passa a ser fonte de renda na medida em que entra no 
circuito econômico como realização (econômica) do processo de valorização que a 
propriedade privada confere ao proprietário. 

 
A produção do espaço urbano configura-se nesse contexto diante da necessidade 

de expansão de atividades comerciais, de serviços e de novas formas de habitação, trazendo 

para essas localidades novas formas de valorização do espaço urbano. Ainda sobre esses 

processos de contrastes, Carlos (2005) ressalta que o processo de reprodução do capital é que 

indicará os modos de ocupação do espaço pela sociedade, baseados nos mecanismos de 

apropriação privada, em que o uso do solo é produto da condição geral do processo de 

produção da humanidade, que impõe uma determinada configuração ao espaço urbano. 

Além disso, deve-se enfatizar que as contradições sociais serão reflexos das 

diferentes formas que esse espaço urbano irá se (re)produzir, emergindo na paisagem os 

contrastes entre as desigualdades de renda que passarão a aflorar com a incessante valorização 

do solo urbano. 
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É nesse contexto de valorização do solo urbano, principalmente nas áreas mais 

afastadas do centro ou até mesmo em áreas periféricas, que a malha urbana do município de 

Ituiutaba/MG vem sendo analisada, a fim de detectar a dinamicidade e os contrastes das áreas 

periféricas dessa cidade. 

O município de Ituiutaba está localizado na mesorregião do Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba (figura 1) e possui, de acordo com o Censo Demográfico (2010), 

97.171 habitantes, sendo que mais de 95% residem na área urbana. 

Ituiutaba é sede de microrregião e polariza um conjunto de cidades de seu entorno 

no que se refere aos serviços e ao comércio, como já apontou o estudo Região de Influência 

das Cidades - REGIC (2007). 
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Figura 1 – Ituiutaba (MG): mapa de localização, 2011 
Fonte:Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2011.Org.:REIS, L,N,G. 2011 
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Ao longo das últimas décadas, Ituiutaba passou por um crescimento populacional 

significativo. A população urbana, por exemplo, quase dobra de 1970 até 2010, com 

crescimento de 98% (tabela 1). 

Tabela 1 – Ituiutaba: evolução da população urbana e total do município  (1970-2010) 

 Ano 

População 1970 1980 1991 1996 2000 2007 2010 

Urbana 47021 65133 78205 812013 83853 88132 93125 

Total 64656 74240 84577 87751 89091 92727 97171 

           Fonte: IBGE, 1970-2010. Org.: Silveira,2011.  

Esse incremento populacional na área urbana teve repercussões no crescimento 

territorial da cidade. Somente a título de exemplo, o número de domicílios em Ituiutaba 

cresceu de pouco mais de 12.500 em 1970 para mais de 36.000 em 2010. Enfatizamos esse 

crescimento em decorrência do foco de nossa pesquisa, referente à expansão territorial urbana 

e a construção dos empreendimentos imobiliários nas mais diversas localidades do espaço 

urbano. 

Levantamento realizado por Rezende e Rosendo (2009) por meio da leitura e 

interpretação de imagens de satélite também mostra a expansão territorial da área urbana de 

Ituiutaba de 1987 a 2007 (figura 2). 
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Figura 2- Evolução Urbana de Ituiutaba-MG (1987-2007) 
Fonte: Satélite Landsat 5, 1907, 1997 e 2007.Org: ROSENDO, J.S,2009. 
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Nota-se que de 1987 a 1997 houve uma expansão territorial mais significativa em 

diferentes áreas da periferia, porém, cada uma com um tipo específico de expansão. Ainda 

sobre a referida expansão do tecido urbano, Sposito (2004) ressalta que a implantação de 

novas formas de habitat urbano vem configurando e redefinindo a constituição de 

centralidades intraurbana e interurbana das cidades médias. Em Ituiutaba, embora não se 

verifique reconfigurações no que se refere à centralidade, nota-se um conjunto de mudanças a 

partir da instalação de novos empreendimentos imobiliários e equipamentos  de serviços. 

Além disso, é importante enfatizar que a dinamicidade dessas áreas nada mais é 

do o resultado de estratégias locacionais de proprietários fundiários e incorporadores 

imobiliários, ou seja, agentes produtores do espaço, que têm como objetivo a valorização 

imobiliária de seus empreendimentos , a partir da agregação de valor ao solo e aos imóveis 

que foram construídos nessas áreas quando os preços imobiliários e fundiários eram, 

anteriormente, menores. 

Nesta condição, observa-se uma necessidade de acumulação por meio de 

mudanças, readaptações de usos e funções das áreas periféricas à partir do desenvolvimento 

de lógicas capitalistas,que segundo Carlos (2004) resultam na criação de novos setores ou na 

redefinição de outros no âmbito da cidade como espaço de dominação, ao mesmo tempo em 

que esse espaço torna-se mercadoria reprodutível, como enfatizar-se-a no subcapítulo a 

seguir.  

 

2.2- A RECONFIGURAÇÃO DAS ÁREAS PERIFÉRICAS DE ITUIUTABA-MG 

 

A cidade nos remete a uma análise das relações sociais de produção, na qual o 

mercado é o elo que proporciona o acesso à propriedade privada por meio do pagamento do 

preço da terra. 

Segundo Carlos (1994, p.171) o processo de formação do preço da terra 

 
[...] como manifestação do valor das parcelas, leva em conta desde processos 
cíclicos da conjuntura nacional (que incluem a forma de manifestação de processos 
econômicos mundiais) até aspectos políticos e sociais específicos de determinado 
lugar. Todos esses fatores vinculam-se ao processo do desenvolvimento urbano, que, 
ao realizar-se, redefine a divisão espacial, e com isso o valor das parcelas. Este valor 
será determinado em função do conjunto ao qual pertence, e é nesta inter-relação 
entre todo e a parte que ocorre o processo de valorização real ou potencial de cada 
parcela do espaço. 

 

No município de Ituiutaba percebemos essa valorização das parcelas da terra 

quando analisamos as áreas periféricas da cidade. Além disso, o parcelamento do solo nesses 
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locais se processa de forma diversificada e aleatória, o que acaba por configurar em uma 

ocupação territorial dispersa e descontínua, não criando com clareza setores com 

predominância de uso residencial ou industrial e sim, uma mescla de usos e conteúdos, como 

por exemplo, nota-se no setor noroeste da cidade, onde percebemos claramente a 

dinamicidade dos usos, visto que a expansão se deu por meio do uso residencial (voltados à 

população de baixa renda) e uso industrial (no caso, a implantação do Distrito Industrial 

Manoel Afonso Cancela). Ainda nesta região da cidade, também estão localizadas a estação 

de tratamento de esgoto (Estação de Recuperação e Preservação Ambiental de Ituiutaba – 

ERPAI) e o aterro sanitário da cidade. 

Essa diversidade de usos também leva à incompatibilidade de determinadas 

atividades, uma vez que as áreas residenciais podem ser prejudicadas pelos eventuais 

problemas acarretados pela ERPAI ou mesmo pelos empreendimentos industriais. 

Em relação aos usos residenciais neste setor, conforme mostra a figura 3,  

notamos que há um predomínio de população de renda média baixa3,vide figura 4 que ressalta 

o mapa de distribuição de renda do município de Ituiutaba/MG.  

 

                                                           
3
 A qual nós consideramos, baseada na figura 4 como sendo aquela população com renda média por 

responsável por domicílio, com até 4 salários mínimos. 
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Figura 3 – Setor noroeste – Ituiutaba-MG 
Fonte: Silveira, 2011 (fotos) e Google Maps, 2007 (imagem de satélite). 
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Figura 4 – Ituiutaba(MG): mapa de distribuição de renda média do responsável pelo domicílio. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),  2000.Org: Miyazaki, V.K, 2010. 
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Ainda nesse setor, observa-se que o padrão construtivo das áreas residenciais 

demonstra que trata-se de uma população de renda mais baixa, como destaca a figura 5, que 

enfatiza o residencial Jardim Europa,   que possui por sua vez, habitações com tamanho médio 

de 55,62 m². Além disso, podemos destacar que tal residencial acabou por beneficiar um total 

de 465 famílias4, que num curto período de tempo reconfiguraram suas moradias por meio da 

construção de muros.  

 

 
Figura 5- Ituiutaba(MG): residencial Jardim Europa, no início e no fim de sua implantação, 2009-2011. 
Autor: Silveira, 2011. 

 

Já o setor sul da cidade vem passando por mudanças significativas nos últimos 

anos que inclusive já foram captadas pelo levantamento censitário de 2010. Isto porque é esse 

o setor da cidade que foi escolhido5 para receber novos e importantes equipamentos de 

serviços, como o campus do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), inaugurado em 

2010, e o Campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia, inaugurado em março de 

2012, nas proximidades do Bairro Tupã, como mostram as figuras 6, 7 e 8.  

                                                           
4
 Dados adquiridos à partir de trabalho de campo realizado no próprio bairro Jardim Europa e com a sua 

construtora em 26 de setembro de 2011. 

5 Cabe ressaltar que esse setor não foi escolhido aleatoriamente, uma vez que as lógicas e interesses dos agentes 
imobiliários perpassaram por todo o processo de escolha das áreas. 
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Figura 6 – Setor sul – Ituiutaba-MG 
Fonte: Silveira, 2011 (fotos) e Google Maps, 2007 (imagem de satélite). 
 

 

 
Figura 7 –Ituiutaba(MG):  Campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia, 2011. 
Autor: Silveira, 2011. 
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Figura 8-Ituiutaba(MG):  Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM),2011. 
Autor:  Silveira, 2011. 

 

Tais empreendimentos, localizados na área periférica do setor sul da cidade têm 

despertado os interesses de empresários do setor imobiliário, ou mesmo por pessoas que têm 

investido em imóveis nesta área da cidade, gerando uma forte especulação imobiliária, 

originada a partir dos interesses dos incorporadores imobiliários que, segundo Rodrigues 

(1994,p.25)  

 

[...]são as empresas que individualmente ou associados aos proprietários loteiam 
glebas para o uso residencial. Se estas glebas localizam-se no perímetro urbano, 
deve-se elaborar projetos de acordo com a legislação e se obter sua aprovação nas 
prefeituras. 

 

Dessa forma, a atuação do poder público também se faz presente nesse processo 

de produção do espaço urbano.A atuação do poder público, no caso específico das prefeituras 

municipais, pode se dar por meio da legislação urbana. Podemos citar como exemplo os 

mecanismos legais ligados à desapropriação, zoneamento urbano, entre outros. 

No setor sul, essa atuação é verificada nos conjuntos habitacionais de interesse 

social, como o Residencial Carlos Dias Leite, que só pôde ser construído à partir de uma 

parceria entre a prefeitura e o governo estadual, por meio da COHAB/MG. A empresa 

responsável pela construção desse residencial foi a Alcance Engenharia e Construção, de 

Teófilo Otoni/MG. Esse empreendimento habitacional possui 232 unidades com 32 m² cada 

uma6.  

                                                           
6 Dados obtidos à partir de entrevistas realizadas na Secretaria de Desenvolvimento Social de Ituiutaba-MG em 
26 de setembro de 2011. 
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Ainda sobre a implantação desses conjuntos habitacionais populares, Carlos 

(1994) destaca que essas moradias possuem um padrão arquitetônico diferente, devido ao fato 

de serem implantadas em lotes menores, com precária infraestrutura e pouquíssimo conforto.  

Em contraposição a esses conjuntos habitacionais populares, nota-se nesse mesmo 

setor da cidade um dos principais focos dessa pesquisa que corresponde aos loteamentos da 

iniciativa privada, inclusive loteamentos abertos. A título de exemplo, observa-se nesse setor 

o loteamento Gerson Baduy, também conhecido como Spazio Colina, que foi lançado em 

setembro de 2010 e é destinado à população de média e alta renda. O empreendimento está 

localizado no setor sul da cidade, com duas etapas já concluídas e com 400 lotes à partir de 

360 m², sendo o grupo Baduy o principal incorporador desse loteamento e  a construtora 

Ferreira Lima como responsável por toda a infraestrutura desse7. 

Ainda nessa área observamos que há um projeto para a instalação de um 

loteamento aberto que será construído nas proximidades da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) – Campus Pontal. Esse loteamento, será considerado uma 3ª fase do 

loteamento Spazio Colina,  implantado pelo grupo Baduy, empresa de capital local. Para tanto 

esses incorporadores locais doaram uma parcela de terras para a instalação da UFU, visando 

uma valorização da outra parcela de terras do entorno.  

 No mercado imobiliário urbano, essa valorização do solo e decorrente de sua 

condição de mercadoria, assumindo uma expressão especulativa que, de acordo com Carlos 

(1994), fundamenta-se no fato de que a habitação e a terra são componentes essenciais da 

reprodução dos homens, além de ser símbolo de status e ascensão social, que tem um valor de 

troca. 

Vale ressaltar ainda que há na região sul da cidade o Parque Municipal do 

Goiabal, próximo ao local onde foi  o Campus da Universidade Federal de Uberlândia. Mais a 

oeste está localizado o aeroporto da cidade, mas que não possui empresas que atuam com 

vôos comerciais. Tanto o parque quanto o aeroporto podem vir a se constituírem em 

empreendimentos importantes no âmbito da expansão territorial urbana, caso venham a 

receber investimentos que ampliem seus papéis e os tornem mais “atrativos” no contexto do 

espaço urbano. 

Nessa localidade ainda encontramos muitos bairros de baixa renda, como os casos 

dos bairros Novo Tempo I e II. Encontra-se ainda o Bairro Lagoa Azul II, localizado ao lado 

do aeroporto, que por sua vez estão localizados mais a oeste desse setor, enquanto os 

                                                           
7 Dados obtidos segundo entrevista concedida pela senhora Rúbia Baduy em 08 de novembro de 2012. 
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investimentos imobiliários concentram-se mais a leste, constituindo-se essas localidades como 

uma  área urbana descontínua em relação ao tecido urbano principal desse setor. 

Já em outra área da cidade, nos setores leste e nordeste (figura 9), percebemos 

também uma diversidade de usos, contemplando atividades comerciais, industriais e 

residenciais. 
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Figura 9 – Setor leste/nordeste – Ituiutaba-MG 
Fonte: Silveira, 2011 (fotos) e Google Maps, 2007 (imagem de satélite). 
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Mais ao norte, nas proximidades da BR-365, encontramos um conjunto de 

estabelecimentos de comércio e serviços voltados para atender a demanda do transporte 

rodoviário, tais como borracharias, oficinas especializadas em mecânica diesel, autopeças e 

postos de combustível. 

Ainda nessa área da cidade está instalada a fábrica da Nestlé, nas margens da 

rodovia BR-365. Essa rodovia também dá acesso à outra área industrial da cidade: o Distrito 

Industrial Antônio Baduy que, na realidade, possui atualmente poucos e pequenos 

estabelecimentos industriais, além da presença de outras atividades que não são 

necessariamente industriais. 

Nesse sentido, a rodovia BR-365 constitui-se um corredor que direciona a 

ocupação urbana desse setor. Porém, essa ocupação vem sendo feita de forma dispersa, visto 

que ao sabor do mercado, esta localidade não cria com clareza uma área exclusivamente 

industrial, mesclando indústrias, comércios e residências, resultando assim numa diversidade 

de usos. 

Mais a leste desse setor, destacam-se os novos loteamentos implantados na cidade 

voltados para uma população de mais alta renda. Nesse caso, destacam-se o Residencial Portal 

do Lago, planejado nos padrões dos loteamentos fechados (murados); o Residencial Portal 

dos Ipês, nos padrões de um condomínio horizontal semiaberto8, a partir da implantação 540 

unidades habitacionais; e o Residencial Drummond, que não é fechado, porém, é voltado para 

população de renda mais elevada, considerando-se o valor médio dos lotes e o tipo de 

construção predominante no bairro. 

Ainda sobre esses loteamentos fechados (murados), Carlos (1994,p.164) ressalta 

que  

 

O muro é o símbolo que representa o afastamento entre as pessoas; é o bloqueio da 
comunicação; “a gente deixou de dar bom-dia aos vizinhos. Hoje as pessoas 
primeiro constroem os muros, depois a casa, se trancam lá dentro e a gente não se 
vê”. O muro marca a passagem de uma vida até certo ponto comunitária à individual 
[...] 

 
Há assim, uma intensificação da segregação espacial a partir desses modelos 

habitacionais já que essa organização tende a acentuar cada vez mais as disparidades sociais, 

que, segundo Corrêa (1997), é influenciada pela maciça propaganda em torno das amenidades 

e do novo estilo de vida que esses “novos habitats” podem proporcionar. 

                                                           
8 Vale destacar que a disposição das próprias casas cerca o residencial. 
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A tendência à segregação social nesse setor é notória, pois ao entorno dessas áreas 

residenciais novas e mais valorizadas estão localizados dois grandes empreendimentos 

voltados para a classe popular, denominados Residencial Canaã I e Residencial Canaã II, 

ambos em implantação por meio do Programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, 

onde foram construídas 1000 unidades habitacionais, atendendo cada um desses residenciais 

500 famílias, com casas de 38 m², segundo Pesquisa de Campo, 2011. 

Por fim, mais ao sul, estão localizados alguns loteamentos implantados na década 

de 1990, mas que ainda não possuem pavimentação e infraestrutura básica, como os bairros 

Santa Edwiges e Esperança. Tratam-se de bairros cuja população é de baixa renda, conforme 

os dados do IBGE, já apresentado anteriormente na figura 4. 

Ao lado destes bairros está instalada uma unidade da Syngenta, evidenciando, 

mais uma vez, a convivência de usos diferenciados. 

Outro empreendimento construído recentemente e voltado para as classes mais 

populares constitui-se no residencial Buritis, que beneficiou 300 famílias com renda até três 

salários mínimos. A Prefeitura de Ituiutaba e a Caixa Econômica Federal, por meio do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, realizaram a entrega das 328 

unidades habitacionais do Conjunto Residencial Buritis. 

Construído no prazo de um ano e três meses, pela Construtora Tenco, nas 

proximidades da fábrica da Syngenta, as unidades do Residencial Buritis foram entregues com 

a devida infraestrutura: água, energia, esgoto e asfalto. As casas possuem dois quartos, sala, 

cozinha, banheiro, área de serviço, numa área média de 38 m². Além disso, as unidades 

contam com a instalação do aquecedor solar, que pode gerar uma economia de até 40 % no 

consumo de energia elétrica9. 

Já no setor oeste (figura 10) observa-se também uma diversidade de usos. Neste 

setor da cidade está localizado o Parque de Exposições Juscelino Kubitschek, que é o 

principal espaço para realização de grandes eventos da cidade.  Outro aspecto que chama 

atenção é a presença de atividades que não são necessariamente urbanas, tais como hortas e 

espaços para acomodação de animais ligados a empresas de leilões dentro do perímetro 

urbano, resultando numa dinamicidade do uso do solo nessas áreas em relação aos conteúdos. 

Além disso, evidenciamos também nessa localidade da cidade o residencial 

Camilo Chaves, que é um investimento do governo federal, tendo a sua construção 100% 

                                                           
9 Segundo dados obtidos à partir de entrevista com a secretária Sônia Maria Corrêa do Carmo , da secretaria de 
Desenvolvimento Social de Ituiutaba-MG, em 26 de outubro de 2011. 
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financiada pela CAIXA. O empreendimento beneficia 495 famílias, tendo a Rodrigues da 

Cunha Guarita - RCG como construtora responsável pela infraestrutura desse residencial. 

Ainda sobre esse residencial, vale destacar que este possui casas de 55,6 m² e foi implantado 

no final de 2009 e início de 201010. 

 

 
Figura 10- Setor oeste, Ituiutaba-MG. 
Fonte: Silveira  2011 (fotos) e Google Maps, 2007 (imagem de satélite). 
  

                                                           
10

 Segundo entrevista concedida pela incorporadora e construtora desse residencial Rodrigues da Cunha Guaritã 
(RCG), em 26 de outubro de 2011. 
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Contudo, apesar da presença de atividades tipicamente rurais nesse setor, observa-

se que o uso residencial é predominante, como nos casos dos bairros Sol Nascente e Lagoa 

Azul I, com a inserção do residencial Camilo Chaves, visto que  esse novo empreendimento 

vêm reafirmando mais uma vez a predominância residencial nessa área.  

Nesse sentido, percebemos a importância de pesquisar essas áreas periféricas que 

vêm se reconfigurando e expandindo ao longo dos anos através da atuação maciça tanto dos 

incorporadores imobiliários quanto do próprio poder público, a partir de lógicas vinculadas ao 

processo de reprodução espacial e valorização fundiária, resultando nessa diversidade de usos 

e conteúdos das periferias. 

A partir dessa apresentação dos diferentes conteúdos da periferia urbana de 

Ituiutaba, no próximo capítulo trataremos especificamente dos loteamentos de médio e alto 

padrão. Portanto, a seguir, abordaremos a análise dos levantamentos e das entrevistas que 

foram realizadas para entender a dinâmica da produção do espaço urbano em Ituiutaba no que 

se refere aos loteamentos de médio e alto padrão. 
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3. OS LOTEAMENTOS DE MÉDIO E ALTO PADRÃO EM ITUIUTABA 

 

Nesse capítulo faremos uma abordagem dos empreendimentos de médio e alto 

padrão que vêm sendo implantados na cidade de Ituiutaba. Para tanto faremos uma análise 

detalhada de tais empreendimentos fazendo uma correlação destes com os processos de 

expansão territorial urbana, assim como o processo de segregação espacial que esses modelos 

habitacionais tendem a intensificar. 

No que se refere à abordagem da expansão territorial urbana, vale relembrar que 

esta vêm se constituindo cada vez mais associada aos interesses dos agentes produtores do 

espaço que modelam e reestruturam a paisagem urbana, redefinindo os conteúdos sociais, 

econômicos e culturais das áreas centrais, bem como das localidades periféricas. 

Essa redefinição na estruturação urbana é notória nas cidades contemporâneas, 

visto que está havendo uma expansão do tecido urbano dessas cidades, à partir do 

aparecimento de novas formas de habitats urbanos, como os loteamentos de médio e alto 

padrão e condomínios horizontais fechados. 

Na cidade de Ituiutaba é visível o surgimento desses novos modelos habitacionais, 

visto que esses vêm sendo implantados recentemente, redefinindo dessa forma o uso de 

diversas localidades, além de modificar o valor do solo urbano à partir do desenvolvimento e 

apropriação desse por meio dos incorporadores imobiliários e fundiários. 

Ainda sobre a ocupação do solo urbano, Carlos (2005, p.42) destaca que “são os 

diversos modos de apropriação do espaço que vão pressupor as diferenciações de uso do solo 

e a competição que será criada pelos usos [...]”. 

Dessa forma, pode-se destacar que o preço da terra vai depender dos usos e 

conteúdos aplicados a esta, bem como a valorização que esta pode vir a sofrer a partir dos 

interesses dos agentes produtores do espaço. 

Em Ituiutaba está cada vez mais evidente considerando-se a diversidade de usos e 

a valorização do solo urbano, a partir da intensificação do desenvolvimento do setor 

imobiliário nesse local.  

Isto porque o setor imobiliário nesta cidade, seja por meio do poder público ou do 

poder privado, vem loteando glebas para o uso residencial, que por sua vez retratam nada 

mais que as diferentes formas de “especulação imobiliária” na cidade, que segundo Rodrigues 

(1994) reproduzem, de alguma forma, o objetivo dos incorporadores imobiliários em busca da 

obtenção da maior renda possível de suas propriedades, considerando a terra como uma 

possibilidade de ganhos extras. 
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Ainda sobre a valorização imobiliária, Maricato (1997) enfatiza que os imóveis 

tendem a valorizar a partir da carência habitacional e da segregação espacial. 

Essa carência habitacional se refere à ausência de moradias, quando não se atende 

a demanda da população. É preciso considerar também as situações em que a população não 

tem condições de acesso às moradias.  

Com relação à segregação espacial, destaca-se que, segundo Sobarzo Miño 

(1999), nada mais é que uma consequência de um espaço urbano fragmentado, segundo níveis 

socioeconômicos, onde neste caso a auto-segregação é intensificada pela exclusividade 

residencial e a distância espacial.  

Ainda em relação à segregação espacial, que é uma consequência da segregação 

residencial, Corrêa (1989) enfatiza que esta última, por sua vez, é uma expressão das classes 

sociais que surge da localização diferenciada delas no espaço urbano, devido à capacidade 

também diferenciada que cada grupo social tem para pagar pela sua residência, gerando uma 

diferenciação em termos de localização e características. 

Nesta mesma perspectiva, e retomando ainda o conceito de segregação espacial, 

Villaça (2001,p.142)  “ [...]destaca que a segregação corresponde a um processo dialético, 

onde a segregação de uns provoca a segregação de outros ao mesmo tempo e pelo mesmo 

processo”. 

Na visão deste autor, a segregação é um processo segundo o qual diferentes 

classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais 

ou conjuntos de bairros. 

Ainda sobre a segregação e suas implicações, Corrêa (1989, p.63)  

[...]destaca que essa implica que os terrenos de maior preço da cidade serão 
utilizados para as melhores residências, orientadas aos grupos de maior renda e que 
podem pagar por eles, em contraposição aos terrenos com os menores preços, que 
geralmente são aqueles pior localizados, utilizados para a construção de residências 
de qualidade inferior e destinadas aos grupos de menor renda. 
 

Dessa maneira, percebe-se que ainda segundo esse autor as áreas bem servidas da 

cidade possuem a maior valorização e são ocupadas por uma população de renda mais 

elevada, visto que estes possuem um poder aquisitivo capaz de subsidiar a compra de imóveis 

nessas localidades. Enquanto isso a população pobre ocupa as áreas menos servidas da cidade, 

que por sua vez são mais baratas e se enquadram na capacidade financeira dessas pessoas. 

Para Carlos (1994, p.49) “ [...] na cidade segregada e fragmentada, as classes de 

maior renda habitam as melhores áreas, sejam estas as mais centrais ou as periféricas, uma 

vez que pela poluição, barulho, congestionamento etc., o centro deixou de ser atrativo”. Estes 
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grupos buscam um novo modo de vida em terrenos mais amplos, arborizados, silenciosos, e 

com maiores possibilidades de lazer. Em contrapartida, as camadas com menor poder 

aquisitivo da sociedade que vão se localizar em nas áreas centrais deterioradas ou na periferia, 

logicamente não a arborizada, mas aquela onde os terrenos são mais baratos, devido à 

ausência de infraestrutura, à distância das “zonas privilegiadas” da cidade, e onde há 

possibilidades de autoconstrução. 

Na cidade de Ituiutaba, apresenta-se claramente essa diferenciação de acesso às 

diferentes áreas da cidade segundo as condições socioeconômicas da população, já que nesse 

local encontramos bairros e determinadas áreas que se subdividem em  loteamentos de médio 

e alto padrão, em oposição a  conjuntos populares.  

Sobre esses loteamentos horizontais fechados e os loteamentos de médio e alto 

padrão, que são o foco primordial desta pesquisa, pode-se enfatizar que na cidade de Ituiutaba 

esses se localizam em áreas periféricas (conforme mostra a figura 11) e são representados pelo 

Portal dos Ipês, Portal do Lago, Residencial Drummond, Spazio Colina e a implantação futura 

da 3ª fase do loteamento aberto do grupo Baduy. 
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Figura 11- Mapa de localização dos loteamentos de médio e alto padrão e condomínios horizontais fechados em Ituiutaba, 2011. 

Fonte:Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2011.Org.:REIS, L,N,G. 2011 
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Também se deve destacar que esses loteamentos de alto e médio padrão que se 

encontram em fase inicial de implantação ou já implantados, estão situados em áreas em que 

se observa um elevado índice de edificações em construção, conforme a figura 12. 

 

 
Figura 12- Ituiutaba(MG): Total de edificações em construção,2010. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2012. 

 
Esse total de edificações em construção está diretamente relacionada com uma 

série de empreendimentos recentes, que por sua vez se encontram nas áreas em que o índice 

de construções está mais elevado, como nota-se na figura 12. 

Um exemplo dessa correlação pode ser obervado  nos bairros Santa Maria, Tupã, 

Independência e Brasil, pois a proximidade com o Campus da Universidade Federal de 

Uberlândia(UFU)  , resultou numa especulação imobiliária muito grande nas proximidades 

desses serviços por meio dos incorporadores imobiliários, no que se refere a uma valorização 

muito grande do solo urbano nessas áreas.Nesse sentido, percebemos que está havendo uma 

grande demanda no que diz respeito a compra e venda de imóveis residenciais nesse local. 
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Percebe-se também nos setores que contemplam o Residencial Drummond I e II, 

um elevado índice de edificações. Segundo a entrevista concedida pela corretora imóbiliária 

Sílvia de Souza Malta, esse elevado número de edificações em construção nessa área está 

ligado a um número expressivo de residências de alto padrão, baseadas em projetos 

arquitetônicos modernos.  

Já nas áreas compreendidas pelos residencias populares, como o Buritis, o Canaã 

e o Residencial Camilo Chaves, as elevadas taxas de edificações em construção são resultado 

das ações dos governos federal, estadual e municipal, além de alguns agentes privados, que 

buscam proporcionar o acesso à moradia para as camadas com menor aquisitivo, por meio de 

programas habitacionais e financiamentos promovidos pela Caixa Econômica Federal , que 

antes de mais nada visam diminuir o déficit habitacional nas cidades brasileiras. 

As elevadas taxas de edificações em construção no bairro Satélite Andradina, se 

justificam porque essa área constitui-se em um setor de baixa renda e que nos útimos anos a 

ocupação tem se intensificado, principalmente em decorrência do baixo valor dos terrenos. 

E, por fim, no Portal dos Ipês que foi demarcado nessa figura, mas que não 

contempla um setor em específico, visto que na ocasião do censo haviam sim várias 

edificações em construção mas, no mapa, isso não comparece, porque esse empreendimento 

faz parte de um setor territorialmente extenso;e o Portal do Lago que apesar de aparecer em 

um setor com elevado número de edificações em construção, não apresenta isso na realidade, 

pois o grande número advém do residencial Drummond e não pelo Portal do Lago em si11, já 

que não se tem ainda uma demanda na cidade de Ituiutaba por loteamentos fechados de alto 

padrão, como mostra a própria experiência do Portal do Lago. 

Nessa perspectiva, percebe-se que esse indicador, referente ao total de edificações 

em construção, mostra as áreas da cidade onde o processo de ocupação é mais intensa e, de 

certa forma, evidencia a tendência da expansão territorial urbana e da especulação imobiliária.   

 

3.1- OS LOTEAMENTOS DRUMMOND I E II 

 

O Drummond I e II são loteamentos que possuem moradias de médio e alto 

padrão, que ainda se encontram em construção e são destinados para um público de renda 

média alta e alta, visto que o valor médio dos lotes num todo é de R$150,00/m² (cento e 

                                                           
11 Lembrando que segundo entrevista realizada com o arquiteto Marco Túlio sobre o Portal do Lago, esse relatou 
que a própria construtora estava construindo casas para tentar “alavancar” o empreendimento. 
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cinquenta reais o metro quadrado) e de R$2.000,00/m²  (dois mil reais o metro quadrado) para 

residências12.  

Esses loteamentos estão sendo implantados pelo Grupo Confiança 

Empreendimentos Imobiliários, sediado na cidade de Anápolis-GO, atuando em diversas 

cidades, entre elas Ituiutaba. As figuras 13 e 14 mostram os loteamentos Drummond I e II, 

considerando-se os anúncios publicitários dos empreendimentos em questão.  

 

 

Figura 13- Ituiutaba(MG): anúncio publicitário com a localização do Residencial Drummond I,2010. 
Fonte: Grupo Confiança Empreendimentos Imobiliários, 2012. 
  

                                                           
12 Dados aquiridos à partir de entrevista realizada com o arquiteto Marco Túlio,  que foi um dos primeiros a 
construir sua residência nessa localidade. 
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Figura 14-Ituiutaba(MG): anúncio publicitário com localização do Residencial Drummond II, 2010-2011. 
Fonte: Grupo Confiança Empreendimentos Imobiliários, 2012. 
 

Sobre a localização desses empreendimentos, vale ainda destacar que por ser um 

bairro novo, planejado e por ser o único loteamento de médio/alto padrão existente na cidade 

até então, muita gente acabou “apostando” nesse empreendimento, o que resultou numa maior 

intensificação por aquisição de novas moradias nessa localidade.  

Contudo, segundo entrevista concedida pelo arquiteto Marco Túlio e pela 

corretora imobiliária Sílvia de Souza Malta em 05 de julho de 2012;  há ainda muitos lotes 

vazios nesse empreendimento, já que os empreendimentos do grupo Baduy, juntamente com a 

implantação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), resultaram numa diminuição da 

demanda por lotes e residências nessa área. 

 

3.2- O LOTEAMENTO HORIZONTAL FECHADO: PORTAL DO LAGO E O 

CONDOMÍNIO HORIZONTAL SEMIABERTO: PORTAL DOS IPÊS 

 

Verifica-se no município de Ituiutaba a presença, ainda que recente, de 

loteamentos horizontais fechados como o Portal do Lago e de condomínio horizontal 

semiaberto como o Portal dos Ipês. 

O Portal do Lago (figura 15) é  considerado um condomínio horizontal fechado, 

visto que este é totalmente cercado por muros e grades,  possui um excelente complexo de 

segurança 24 horas, além dos compradores também adquirirem partes proporcionais dos 

espaços de uso comum do empreendimento. 
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Figura 15-Ituiutaba(MG): anúncio publicitário com localização do Condomínio Portal do Lago,2010. 
Fonte: Grupo Confiança Empreendimentos Imobiliários, 2012. 
 

Porém, percebe-se que esse tipo de empreendimento em Ituiutaba não vem 

apresentando muita demanda, visto que se percebe que a construção de moradias nesse local 

ainda é pouco significativo. Diante disso, o próprio empreendedor (responsável pelo 

loteamento) está construindo casas dentro do empreendimento, para tentar incentivar a venda 

e a construção no empreendimento. Isso pode ser um indício de que Ituiutaba ainda não tem 

demanda para esse tipo de empreendimento, como mencionou o Arquiteto Marco Túlio, em 

entrevista concedida para esta pesquisa. 

Já com relação ao condomínio semiaberto Portal dos Ipês, este possui 540 

unidades habitacionais, com casas de 2 e 3 quartos, segundo a Prefeitura Municipal de 

Ituiutaba, 2012. Ainda sobre esse empreendimento pode-se ressaltar que a empresa 

responsável pelo lançamento deste é a Realiza Construtora Ltda, além de que este modelo 

habitacional possui apenas uma entrada e saída , que será monitorada 24 horas, conforme 

demonstra a figura 16. 
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Figura 16-Ituiutaba(MG): anúncio publicitário mostrando a portaria do Condomínio Semiaberto Portal dos 
Ipês,2010. 
Fonte: Realiza Construtora, 2012. 

 

Dessa forma, e ainda segundo alguns condicionantes desse empreendimento 

imobiliário no que se refere às formas de aquisição dessas moradias, que são subsidiadas pelo 

PMCMV, as moradias são destinadas a um público de renda média/baixa.Além disso, é válido 

citar que apesar de relativa quantidade de construção de loteamentos de médio e alto padrão 

nessas intermediações; o setor sul ainda assim é o que mais vem sendo valorizado, visto a 

implantação de recentes serviços, que por sua vez agregaram significativo valor ao solo 

urbano dessa área. 

 

3.3- A VALORIZAÇÃO DO SETOR SUL DE ITUIUTABA: O LOTEAMENTO 

SPAZIO COLINA 

 

O setor sul da cidade de Ituiutaba vem passando por um processo de valorização 

do solo urbano muito grande, visto que a implantação do Campus da Universidade Federal de 

Uberlândia e do Instituto Federal do Triângulo Mineiro nessa localidade contribuiu para que 

houvesse uma dinamicidade maior no que se refere aos usos do solo nessa área. 
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Nessa perspectiva e de acordo com esses usos, percebe-se uma grande 

movimentação imobiliária nesse local, além de anúncios sobre futuras instalações de alguns 

serviços nessa área, como a implantação de uma escola privada (Colégio Nacional), nas 

proximidades do campus na Universidade Federal de Uberlândia, além do anúncio do futuro 

shopping nessas imediações, conforme figura 17. 

 

 

Figura 17- Ituiutaba(MG): localização das futuras instalações do Colégio Nacional e Shopping Center, 2011. 
Autor: Silveira, L,N., 2011. 

 
Além desses empreendimentos também observamos nesse local a presença do 

loteamento Spazio Colina – que é um loteamento aberto, no bairro Gerson Baduy, que por sua 

vez já foi comercializado e se localiza nas intermediações da Universidade Federal de 

Uberlândia (vide figura 18). 
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Figura 18- Ituiutaba(MG): anúncio do loteamento Spazio Colina, 2011. 
Autor: Silveira, L,N., 2011. 
 

Ainda sobre esse loteamento podemos destacar que este não foi instalado nessa 

localidade por acaso, visto que o grupo Baduy, composto por incorporadores imobiliários 

locais, doaram um terreno para a construção do campus da Universidade Federal de 

Uberlândia, apostando na futura valorização das terras do entorno.  

Deve-se enfatizar que segundo entrevista pela incorporadora Rúbia Baduy em 08 

de novembro de 2012, esse loteamento foi lançado em setembro de 2010, com tamanho médio 

dos lotes variando entre 360m² e 437 m², os quais sofriam uma variação de preços médios de 

R$36.000,00 para os lotes com menor metragem, enquanto os de maior metragem eram 

avaliados em R$57.600,00 e aqueles mais próximos do campus da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) ainda passavam por um processo de valorização ainda maior. 

Atualmente o preço médio dos lotes variou visto que cada vez mais essa área vêm 

sendo valorizada, além de ter-se instalado nas intermediações desse empreendimento a devida 

infraestrutura. Nesse sentido, os lotes de 360 m² são vendidos a R$62.000,00 enquanto os de 

437m² estão sendo vendidos a R$100.000,00. Outro fator que deve ser destacado é que hoje 

não tem mais lotes a venda das primeira e segunda fases do loteamento Spazio Colina; a não 

ser aqueles cujos contratos de compra e venda foram resididos por falta de pagamento.  
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Com relação à propaganda do futuro loteamento fechado, a incorpordora da 

Baduy Desenvolvimento Imobiliário destacou que este passou por modificações, visto que 

segundo pesquisa feita no mercado imobiliário local, foi constatado que a cidade em questão 

não possui demanda suficiente para com a instalação desse tipo de empreendimento. 

Dessa maneira, a incorporadora juntamente com seus sócios decidiu fazer um 

reloteamento aberto do futuro loteamento fechado, que possui uma projeção de mesmo 

tamanho médio para os lotes referentes aos anteriores, assim como o mesmo valor médio para 

os lotes com sua devida valorização. Ainda sobre esse reloteamento vale destacar que a 

prefeitura municipal já autorizou esse processo nesse empreendimento, o qual ainda não se 

sabe se será uma continuação do loteamento Spazio Colina e ainda não possui uma previsão 

de lançamento. 

Constata-se nesse sentido que houve nessa área uma especulação imobiliária 

muito grande, não só nos empreendimentos do Grupo Baduy, como também nos bairros 

próximos ao campus da Universidade Federal de Uberlândia. Além disso, os 

investimentos no setor sul, tanto nos setores residenciais como o de serviços, tem gerado uma 

reestruturação da cidade, uma vez que os investimentos públicos e imobiliários focam, cada 

vez mais, essa localidade.  

Portanto, de uma maneira geral, constata-se que as áreas periféricas de Ituiutaba, 

vêm passando por mudanças tanto no que se refere aos usos  quanto aos conteúdos , visto que 

a implantação de loteamentos para população de classe média/alta, condomínios semiabertos 

e a instalação de conjuntos habitacionais acabam por firmar que o solo é um produto do 

processo de apropriação da humanidade, que impõe uma reconfiguração do espaço urbano 

atual por meio dos mais diversificados modelos habitacionais.    
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ituiutaba, assim como várias outras cidades do nosso país, vem passando por uma 

reestruturação nas suas áreas periféricas. Estas mudanças são conseqüências do acelerado 

processo de urbanização, a partir da fixação de indústrias, comércios e serviços nesses locais, 

bem como os novos loteamentos que resultam tanto de iniciativas públicas quanto privadas. 

A instalação de empreendimentos nas áreas periféricas tem gerado e ainda podem 

ampliar esse conjunto de transformações em Ituiutaba. A instalação de campi de duas 

instituições públicas federais no setor sul, por exemplo, pode gerar transformações muito 

profundas, já  que neste caso o terreno para a instalação do Instituto Federal do Triângulo 

Mineiro (IFTM) foi doado pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba, enquanto que o terreno da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) foi doado por um grupo ligado ao capital 

imobiliário da cidade que ficou com grandes terrenos do entorno com a expectativa de futura 

valorização das terras. 

Esse processo de valorização das áreas periféricas se verifica também no 

loteamento fechado e no condomínio horizontal semiaberto do setor nordeste e naqueles a 

serem instalados futuramente no setor sul da cidade.  

 Vale lembrar ainda que esses loteamentos de alto padrão já começam a 

referenciar as novas formas de habitat urbano, apesar de a demanda por esses modelos 

habitacionais ainda não ser muito grande frente aos interesses imobiliários da população 

ituiutabana. 

 Porém, apesar desses loteamentos de alto padrão, não se pode deixar de 

ressaltar que em Ituiutaba-MG há também a implantação de moradias para as camadas 

populares, em grande parte evidenciados pelos conjuntos habitacionais para a população de 

baixa renda que se encontram nos diversos setores dessa cidade. 

Portanto, verifica-se diante dos resultados apresentados, que Ituiutaba-MG vêm 

passando por uma reestruturação em termos de habitação, lembrando que esta redefinição 

vêm sendo caracterizada pelos interesses dos agentes produtores do espaço, que em sua 

grande maioria consistem em incorporadores imobiliários privados, bem como o próprio 

poder público. Além disso, essas reestruturações vêm modificando os espaços mais afastados 

do centro bem como as áreas periféricas, expandindo e revigorando essas localidades por 

meio da atuação do poder público e da iniciativa privada. 

É a lógica do capital imobiliário, no âmbito da combinação de interesses e de 

ações dos diferentes agentes que atuam na produção do espaço urbano, que redefine a cidade. 
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E tais lógicas tem alterado a dinâmica imobiliária das cidades, alterando o foco da expansão 

territorial e dos investimentos imobiliários, com repercussões no conteúdo das áreas 

periféricas que se alteram cada vez mais. 

No caso de Ituiutaba, verifica-se que empreendimentos voltados a públicos de 

média e alta renda se fazem presentes ao lado de conjuntos habitacionais. A periferia urbana 

não se constitui mais em um espaço homogêneo, por muito tempo caracterizada como área 

com condições precárias e atrelada à população de baixa renda. No entanto, cabe ressaltar que 

a heterogeneidade das áreas periféricas a partir da implantação de loteamentos de padrão mais 

elevado não significa necessariamente na convivência de diferentes classes sociais. Isto 

porque a proximidade territorial não implica necessariamente em convivência social. Na 

realidade, a proximidade territorial está sendo superada pela imposição e barreiras físicas, 

como é o caso dos muros dos loteamentos fechados. Embora o único loteamento fechado de 

Ituiutaba não tenha tido muito êxito até o momento, há outros empreendimentos semelhantes 

sendo desenvolvidos, como no caso do Grupo Baduy. 

Assim, essa diversidade de usos e conteúdos nas áreas periféricas não garante a 

convivência dos diferentes devido à proximidade territorial, mas muitas vezes pode levar à 

segregação social por meio das barreiras físicas impostas pelos novos habitats urbanos.  
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