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Expansão urbana em APA Estadual 

Tensão entre o desenvolvimento urbano e a proteção ambiental 

 

RESUMO  

A institucionalização do planejamento territorial municipal tem forte 
influência nos processos de aumento do preço da terra, uma vez passível de 
urbanização. Algumas vezes, em detrimento da implementação dos princípios 
de direito a cidades sustentáveis, preconizados por estudos socioambientais e 
pela legislação federal brasileira. O processo contínuo de expansão urbana no 
Município de Jundiaí/SP ao longo de mais de duas décadas, viabilizado a partir 
da legislação urbanística, consolidou novos vetores de expansão sobre Área de 
Proteção Ambiental Estadual da Serra do Japi e de mananciais de 
abastecimento de água potável de interesse local e regional. As sucessivas 
alterações legais e investimentos em infraestrutura urbana nessas áreas 
contrariam as características do meio físico e diretrizes de proteção ambiental 
de interesse regional, como os preconizados pela Lei da APA Estadual.  
Evidencia-se a participação do poder público municipal no processo de 
valorização de lugares, favorecendo proprietários de terras e agentes do setor 
imobiliário, em eficiente coalizão. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Expansão Urbana, Urbanização Dispersa, Máquina do crescimento, APA 
Jundiaí, Legislação Urbanística, Plano Diretor 

 

INTRODUÇÃO 

O Município de Jundiaí se tornou objeto de interesse de novos moradores 
que migraram em busca de melhor qualidade de vida, em grande parte 
provenientes da capital do estado, atraídos pela proximidade e fácil acesso. 
Consequentemente, se tornou objeto de grande interesse do setor imobiliário. 
Os reflexos da atuação do setor imobiliário no território ficam evidentes através 
de processo de verticalização concentrado em diversas localidades, mas 
principalmente pela ampliação do perímetro urbano e produção de núcleos 
urbanos dispersos (REIS, 2007), situados na zona rural, em bacias hidrográficas 
que abrigam mananciais de abastecimento público de Jundiaí e de municípios 
da região e na área de entorno da Serra do Japi. 

Parte dessa ampliação do perímetro urbano se deu através de alterações 
pontuais do zoneamento, por Leis Complementares, de iniciativa ora do 
Executivo, ora do Legislativo, mas a maioria ocorreu na ocasião de aprovação 
de revisões de seu Plano Diretor (PD), promovidos pelo próprio Executivo 
Municipal ao longo de pouco mais de 20 anos. Nesse período o PD de Jundiaí 
foi revisado quatro vezes (1996, 2004, 2012 e 2016), e houve diversas alterações 
na Lei de zoneamento. Como os Planos Diretores não eram autoaplicáveis, 
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enquanto esses estabeleciam diretrizes gerais, de fato o mecanismo de controle 
do uso e ocupação do solo eram as Leis de Zoneamento, caracterizando a lei do 
PD como mera peça contendo diretrizes bem-intencionadas (VILLAÇA, 2012). 
Em todas as alterações dos Planos Diretores (PDs), a exceção do de 2016, 
houve ampliação significativa do perímetro urbano. Em análise comparativa, é 
possível verificar durante esse período, claro distanciamento entre as divisões 
territoriais estabelecidas pelos Planos Diretores de 2004 e 20121 
(Macrozoneamentos) e a divisão territorial (Zoneamento Ambiental) estabelecida 
pelo Decreto Estadual que regulamentou a Área de Proteção Ambiental (APA) 
Estadual de Jundiaí (Decreto Estadual nº 43.284/1998), legislação de 
abrangência regional, visando a preservação da Serra do Japi e mananciais. 
Também, foram propostas e aprovadas diversas Leis Complementares que 
alteraram pontualmente os PDs, sempre incluindo novas porções do território na 
zona legalmente urbana ou gerando adensamentos, desrespeitando as diretrizes 
preconizadas pela legislação estadual. A leitura espacial da urbanização 
efetivada frente às características ambientais do território e a análise dos 
processos administrativos de tramitação das leis entre Executivo e Legislativo 
municipais, permitiram, com o apoio de bibliografia referencial, compreender 
como se dá a participação dos agentes do setor público e privado durante esse 
processo, caracterizando uma coalizão entre o poder público e o setor imobiliário 
no processo de planejamento do território do município.  

CONFLITOS ENTRE INTERESSES LOCAL E REGIONAL: EXPANSÃO 
URBANA SOBRE APA – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL 

O processo contínuo de expansão urbana ao longo de pouco mais de 
duas décadas, através de leis pontuais ou dos PDs consolidou novos vetores de 
expansão urbana sobre áreas de proteção ambiental (Serra do Japi e seu 
entorno imediato e Bacias dos Rios Jundiaí-Mirim, Capivari, Ribeirão Caxambú 
e Ribeirão Piraí), contrariando as características do meio físico e diretrizes de 
proteção ambiental de interesse regional, como os preconizados pela Lei da APA 
Estadual Jundíaí e Cabreúva. Resulta em um distanciamento claro entre as 
divisões territoriais definidas pela Lei da APA Estadual e o Macrozoneamento 
definido pelos PDs (Figura 1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Na ocasião da elaboração do Plano Diretor de 1996 a Lei da APA Estadual embora já existente, não 

havia sido regulamentada, não existindo, portanto, o seu Zoneamento Ambiental.  
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FIGURA 1: ZONEAMENTO ESTABELECIDO PELA APA JUNDIAÍ E MACROZONEAMENTO 

DO PLANO DIRETOR DE 2012. 

 

   

Fonte:https://www.jundiai.sp.gov.br/planejamento-e-meio-

ambiente/legislacao/leis-urbanisticas/ 

AS APAS JUNDIAÍ, CAJAMAR E CABREÚVA: AVANÇOS DA POLÍTICA 
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

A questão ambiental na região situada entre as metrópoles de São Paulo 
e Campinas possui grande relevância. Situada em região densamente ocupada, 
a Serra do Japi representa uma das últimas grandes áreas de floresta contínua 
do Estado de São Paulo, e seu território concentra uma grande diversidade de 
flora e fauna, além de possuir uma grande riqueza hídrica e formação geológica 
única. Esses atributos foram determinantes para que o Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico (CONDEPHAAT) 
promovesse o tombamento de parte da área abrangida pela Serra do Japi  
(Resolução nº 11 de 08/03/1983). O polígono de tombamento abrange também 
porções dos municípios de Cabreúva e Pirapora do Bom Jesus, sendo que a 
maior porção está presente no território do município de Jundiaí (47,65%). O 
maciço florestado da Serra do Japi, assim como a presença de bacias 
hidrográficas de importantes mananciais de abastecimento público local e 
regional, foram determinantes para tornar a totalidade dos municípios de Jundiaí, 
Cajamar e Cabreúva APAs Estaduais, assim como porções dos municípios 

limítrofes (Figura 2). 
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As APAs de Jundiaí, Cabreúva e Cajamar foram criadas, 
respectivamente, pelas leis Estaduais de nºs 4.095, de 12 de julho de 1984; 
4.023 de 22 de maio de 1984 e 4.055, de 4 de junho de 1984. Consideraram 
cada uma a área total do município correspondente e objetivaram principalmente 
a proteção da Serra do Japi, que compreende as Serras do Japi, Guaxinduva, 
Guaxatuba e dos Cristais e a proteção de bacias hidrográficas que abrigam 
mananciais de abastecimento público de interesse local e regional nos três 

municípios, segundo o Artigo 3º, Parágrafo Único das referidas Leis.   

As Leis Estaduais que criaram as APAs Jundiaí e Cabreúva foram 
regulamentadas através do Decreto Estadual nº 43.284, de 03 de julho de 1998, 
que instituiu o Zoneamento Ambiental do território dos respectivos municípios, 

sendo que a APA Cajamar não se encontra regulamentada.   

No ano de 2006 o perímetro dessas duas APAs foi ampliado, com o 
objetivo de proteger as porções das bacias hidrográficas de rios protegidos 
inseridos nos municípios vizinhos. A Lei estadual 12289/2006, abarcou na APA 
Cabreúva toda a bacia do ribeirão Piraí, incluindo os trechos nos municípios de 
Indaiatuba, Itu e Salto e, na APA de Jundiaí, toda a bacia hidrográfica do rio 
Jundiaí - Mirim, ampliando-a para Jarinu e Campo Limpo Paulista, e do ribeirão 

Caxambu, incluindo trecho de Itupeva (Figura 2). 

Ainda como parte do sistema de proteção da Serra do Japi, dentro da área 
tombada, a Prefeitura de Jundiaí instituiu a Reserva Biológica (REBIO) da Serra 
do Japi, Unidade de Conservação de Proteção Integral, de acordo com o SNUC 
– Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a qual não se encontra 
totalmente desapropriada (Lei Municipal 13196/1992).  
A Serra do Japi configura-se também como importante referência histórica, 

paisagística e simbólica para a população de Jundiaí.  

FIGURA 2 - ZONEAMENTO DAS APAS JUNDIAÍ E CABREÚVA, ESTABELECIDOS PELAS 

LEIS ESTADUAIS 12.289/2006 E 12.290/2006 
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 Fonte:http://www3.ambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/unidades-de-

conservacao/apas/ 

 

 

Depreende-se que a legislação estadual tem como objetivo principal 
impedir o exercício de atividades potencialmente poluidoras, capazes de afetar 
mananciais de água, o solo e o ar e causadoras de degradação da qualidade 
ambiental em geral. Seu foco principal é a proteção do maciço rochoso da Serra 
do Japi e as bacias dos rios Jundiaí-Mirim, Capivari, Caxambú e Piraí, que são 
mananciais de abastecimento público local e regional. O Decreto Estadual nº 
43.284/1998 subdividiu em zoneamento ambiental o município de Jundiaí 

conforme a Figura 3, abaixo.   

 

FIGURA 3 – ZONEAMENTO APA ESTADUAL JUNDIAÍ 
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Fonte:https://www.jundiai.sp.gov.br/planejamento-e-meio-ambiente/wp-

content/uploads/sites/15/2014/08/APA_Jdi_Final.pdf 

 

 

São quatro as zonas instituídas no Zoneamento Ambiental da APA 
Jundiaí, conforme o Decreto Estadual nº 43.284/1988: 

- Zona de Vida Silvestre (ZVS): Compreende as florestas e demais formas de 

vegetação natural referidas no Código Florestal Brasileiro, em seu Artigo 2º, e os 
remanescentes de vegetação nativa, primária ou secundária, no estágio médio 

ou avançado de regeneração da mata atlântica;  

- Zona de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS): Destina-se à conservação 
da mata atlântica, da vegetação rupestre e da biota nativa, para garantir a 
manutenção e a reprodução das espécies e a proteção do habitat de espécies 
raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção. No município de 
Jundiaí, essa zona contém o Território da Serra do Japi e as áreas da Serra dos 
Cristais.  
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- Zona de Conservação Hídrica (ZCH): Destina-se à proteção e conservação 

da quantidade e qualidade dos recursos hídricos superficiais utilizados para o 
abastecimento público. No município de Jundiaí, compreende as áreas das 

bacias do rio Jundiaí-Mirim, rio Capivarí e do Ribeirão Caxambú. 

 - Zona de Restrição Moderada (ZRM). Destina-se à proteção dos 
remanescentes da mata nativa e das várzeas não impermeabilizadas, ainda 
existentes na zona urbana do município. As áreas da bacia do Rio Jundiaí, 
situadas à jusante da região já urbanizada estão sujeitas a restrições de uso e 

ocupação do solo.   

A ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO NO PROCESSO DE EXPANSÃO 
URBANA: A COALISÃO ENTRE O PODER PÚBLICO E O SETOR 
IMOBILIÁRIO 
 

Embora considerado como um município com um rico histórico de 
planejamento, sendo um dos primeiros a possuir um Plano Diretor, no ano de 
19692, em uma análise mais profunda, baseada na pesquisa das diversas leis 
urbanísticas que deram forma ao território e suas relações com ele, é possível 
identificarmos contradições entre como de fato foi produzido o espaço urbano de 
Jundiaí na contemporaneidade e aquela imagem. Nesse estudo da dinâmica de 
ocupação territorial foi fundamental compreender o papel dos agentes 
diretamente envolvidos, como prefeitos, vereadores, agentes ligados ao poder 
público, ao setor imobiliário e proprietários de terras.   

Foram levantadas as principais leis aprovadas pela municipalidade, de 
iniciativa dos poderes executivo e legislativo, a partir do início da década de 
1.980, suas características e mecanismos de gestão e controle do território, 
visando a compreensão do processo de expansão urbana e como se deu o 
envolvimento dos agentes diversos no processo.   

Os eixos de acessibilidade regional presentes no território de Jundiaí 
facilitaram a ocupação de áreas interessantes para empreendimentos 
residenciais principalmente pelos atributos ambientais presentes em algumas 
regiões, legalmente classificadas como áreas rurais ou de proteção ambiental. 
Essa possibilidade de ocupação das áreas legalmente classificadas como rurais 
ou de proteção ambiental foi possível graças a seguidas alterações na legislação 
urbanística municipal, sob demanda, atendendo a interesses de proprietários de 
terra e de agentes ligados ao mercado imobiliário, seja através de alterações 
pontuais ou de revisões dos Planos Diretores promovidas pelo poder público. As 
alterações contrariaram em vários aspectos, estudos que definiram os vetores 
de crescimento da área urbana do município, em virtude das características de 
seu território, no que se refere às questões ambientais de interesse de 
preservação.  

FIGURA 4: VETORES DE CRESCIMENTO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, 

DE 1976, INDICANDO TENDÊNCIA DE CONURBAÇÃO REGIONAL 

 

                                                             
2 O primeiro Plano Diretor Físico-Territorial de Jundiaí foi realizado em 1969 e tinha como preocupação 
fundamental definir as áreas urbanas e rurais e usos permitidos. Também caracterizou bairros isolados e 
definiu parâmetros de parcelamentos do solo urbano inclusive na área rural  (REANI, 2007).   
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Fonte: Relatório Justificativo – Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial 

de Jundiaí, 1976, Prefeitura de Jundiaí. 

 

A figura acima, resultado de estudo elaborado no ano de 1976, visando 
subsidiar a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial de 
Jundiaí, indica dois vetores de expansão urbana a leste, apontava tendência de 
conurbação com os municípios de Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, 
consolidada nos anos seguintes, e outro a oeste e noroeste, em direção ao 
município de Itupeva, região abrangida por grande vazio (Figura 4).  

 

“A sudeste que logo se depara com a divisa do município de Várzea 
Paulista, que vai provocar a conurbação Jundiaí-Várzea Paulista e 
Campo Limpo Paulista; outro a noroeste que se bifurca a oeste, o qual 
se apresenta como a única possibilidade de crescimento no município 
de Jundiaí” (JUNDIAÍ,1976). 

 

Essas diretrizes resultam das restrições impostas por barreira físicas 
presentes no território de Jundiaí, como importantes bacias hidrográficas de 
abastecimento público de interesse local e regional na porção norte do município 
(bacias dos rios Caxambú, Capivari e Jundiaí-Mirim) e as Serras do Japi e dos 
Cristais, na porção ao sul, conforme a Figura 5: 

 

FIGURA 5: ATRIBUTOS AMBIENTAIS IMPORTANTES NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 

E VETORES DE EXPANSÃO. 
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Fonte: Elaborado pelo autor  

MECANISMOS DE EXPANSÃO URBANA UTILIZADOS PELO PODER 
PÚBLICO 

O poder público municipal se utilizou ao longo do recorte temporal 
estabelecido, de três principais mecanismos para promover a expansão urbana 
e o adensamento intraurbano: As alterações pontuais através de Leis 
Complementares, as alterações promovidas no âmbito de revisões dos Planos 
Diretores e através dos loteamentos irregulares, tanto os ocupados por setores 
de baixa renda e como também voltados às classes média e alta.  

Importante ressaltar que tanto as alterações pontuais na legislação, de 
iniciativa da Câmara Municipal, quanto as alterações promovidas através dos 
Planos Diretores pelo Executivo, ocorreram após a regulamentação estadual da 
APA Jundiaí. O processo de ampliação do perímetro urbano e urbanização sobre 
as regiões classificadas como Zona de Conservação Hídrica pela Lei da APA, 
contrariam as diretrizes de conservação preconizadas pela legislação estadual, 
de proteção e conservação da quantidade e qualidade dos recursos hídricos 
superficiais utilizados para abastecimento público. Restou claro também na 
pesquisa realizada o processo de distanciamento entre as configurações dos 
Macrozoneamentos estabelecidos pelos Planos Diretores de 2004 e 2012 e as 
do Zoneamento Ambiental estabelecido pelo Decreto Estadual que 
regulamentou a APA Estadual de Jundiaí (Decreto Estadual nº 43.284/1998).  

A autonomia dos municípios no planejamento de seus territórios, a 
ineficiente gestão das APAs Estaduais pelo Governo do Estado de São Paulo e 
a falta de Plano de Manejo para a APA Jundiaí, tornaram essa Unidade de 
Conservação pouco eficaz como instrumento de proteção ambiental. Por outro 
lado, os Planos Diretores, que em suas diretrizes gerais enaltecem os valores 
ambientais e paisagísticos da Serra do Japi e dos mananciais, legitimam o 
processo de expansão urbana. 

A localização e as características físicas das propriedades inseridas 
nesses novos vetores sempre foram ao encontro de localizações preferenciais 
pelo mercado imobiliário e atendiam ao estímulo a demandas de novos 
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moradores, em grande parte provenientes da capital do Estado de São Paulo. 
Sempre próximas ou diretamente ligadas a importantes rodovias, facilitando o 
acesso aos serviços da cidade e de municípios da aglomeração urbana de 
Jundiaí e das Regiões Metropolitanas de São Paulo e Campinas. Ao mesmo 
tempo as tipologias oferecidas pelo mercado imobiliário - loteamentos fechados 
e condomínios - se beneficiavam da paisagem e qualidade ambiental 
proporcionadas pela Serra do Japi.  

A viabilização dos novos empreendimentos de promoção do setor 
imobiliário conta com a participação do poder público através de duas ações: 
alterações na legislação (perímetro urbano e parâmetros urbanísticos) e 
investimentos públicos, principalmente em infraestrutura viária. Portanto, uma 
conclusão que podemos tirar desse processo é sobre a participação do Poder 
Público na acentuação da segregação socioespacial em Jundiaí, primeiramente 
promovendo a ocupação da periferia distante com empreendimentos destinados 
a população de baixa renda e mais recentemente, viabilizando a implantação 
pelo setor imobiliário de empreendimentos destinados as elites e valorizando 
essas localidades com obras de infraestrutura. A seguir, passamos a detalhar os 
instrumentos e reflexos no território da aplicação desses três mecanismos de 
expansão urbana. 

LEIS COMPLEMENTARES COMO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÕES PONTUAIS 
DOS PLANOS DIRETORES 

Através de pesquisa realizada a partir da coleta de dados primários nos 
arquivos da Câmara Municipal, em processos administrativos físicos e digitais, 
verificamos que parte da ampliação do perímetro urbano se deu através de 
alterações pontuais do Plano Diretor, de iniciativa da Câmara Municipal, 
atendendo a demandas do setor imobiliário e de proprietários de terras. Foram 
levantadas e detalhadas 13 leis complementares, que incluíram áreas rurais no 
perímetro urbano ou promoveram do adensamento intraurbano. Essas 
alterações pontuais por Leis Complementares se tornaram prática recorrente 
entre os anos de 1997 e 2004. Por iniciativa de vereadores foram incluídas áreas 
ao perímetro urbano ou foi alterado o zoneamento pontualmente, ampliando-se 
os parâmetros de uso e ocupação do solo e viabilizando uma série de 
empreendimentos de diversas tipologias situados em locais que confrontam com 
os objetivos de interesse socioambiental públicos. As Leis promoveram a 
inclusão de diversas glebas de terras na Macrozona Urbana do município, 
anteriormente situadas na Macrozona Rural ou na Macrozona de Proteção 
Ambiental pela Lei Complementar nº 224/96, Plano Diretor vigente a época.  

 
 

 

FIGURA 6 – ÁREAS OBJETO DE ALTERAÇÕES PONTUAIS DO PLANO DIRETOR POR 
LEIS COMPLEMENTARES 
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Fonte: Elaborado pelo autor  

Na Figura 6, acima, foram espacializadas as áreas objetos de 
transformações pontuais, onde é possível observar que a maioria dessas estão 
situadas no quadrante oeste do município, cujos acessos principais são as 
rodovias Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli e Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. 
Observa-se que essas regiões, mais afetadas por transformações pontuais no 
Plano Diretor, estão situadas nas bordas da Serra do Japi e na região abrangida 
pela bacia hidrográfica do Ribeirão Caxambú, duas áreas ambientalmente 
frágeis e de proteção ambiental de Jundiaí.     

Analisando as justificativas utilizadas pelo poder legislativo encontradas 
nos projetos de leis complementares que incluíram pontualmente áreas no 
perímetro urbano, verificou-se que essas são as mais variadas. Restou claro que 
a ideologia da expansão urbana como sinônimo de desenvolvimento urbano 
sempre acompanhou as leis complementares de alteração pontual da legislação. 
Na pesquisa, foram identificados os empreendimentos implantados em áreas 
transformadas de rural para urbana ou foram objeto de mudanças pontuais de 
zoneamento por Leis complementares tendo como critério de escolha as áreas 
que, em função de sua localização, caracterizam maiores contrastes e 
divergência com relação as diretrizes constantes na Lei Estadual que 
regulamentou a APA Estadual. No presente artigo, apresentamos como 
exemplos, informações sobre dois empreendimentos emblemáticos,  “Casas da 
Toscana” e “Reserva da Serra”. 
 

 

 

EMPREENDIMENTO “CASAS DA TOSCANA” 
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O empreendimento denominado “Casas da Toscana” está localizado no 
bairro do Medeiros, na área de entorno da Serra do Japi e lindeiro ao Ribeirão 
Caxambú, o qual por sua vez, é a divisa entre os municípios de Jundiaí e Itupeva. 
Foi viabilizado por alteração pontual das Leis nº 224/1996 (institui o Plano 
Diretor) e nº 2.507/81 (setorização). A lei complementar nº 351/2002, de iniciativa 
da Câmara Municipal de Jundiaí, alterou a setorização urbana vigente a época, 
reclassificando a gleba de Setor S9 – Uso Recreativo Urbano e Rural para S3 – 
Uso Residencial, aumentando significativamente a densidade populacional e 
construtiva permitidas no local.  

TABELA 1 – FICHA RESUMO SOBRE A LEI COMPLEMENTAR QUE VIABILIZOU O 
EMPREENDIMENTO “CASAS DA TOSCANA” 

Tabela 1 - LC 351/2002 – 05 de novembro de 2002 

Nº do Processo 35.719/2002 

Alteração 

Pontual 
LC 224/1996 – Plano Diretor e a Lei nº 2.507/81 

Autoria Iniciativa Câmara Municipal de Jundiaí – autor Vereador 
Júlio César de Oliveira (Julião) 

Aprovação Gestão Municipal 2001-2004 – Sancionada Tacitamente 
pelo Prefeito 

Localização Estrada do Petená, bairro do Medeiros 

Área da Gleba 298.221,50 m² 

Zoneamento 

- Ressetoriza de Setor S9 – Recreativo Urbano e Rural 
para S3 – Uso Residencial; 

 - Classificação pela Lei da APA Jundiaí – ZCH – Zona de 
Conservação Hídrica; 

  -  Pós regulamentação da APA Jundiaí – ZCH - Zona de 
Conservação Hídrica – Bacia do Ribeirão Caxambú. 

Justificativas 

“...a área passa a ter características urbanas, tendo em 
vista estar localizada junto ao vetor de crescimento da 
cidade. Assim, tem o presente projeto o objetivo de definir 
e ordenar a área habitacional da região, vez que, como se 
apontou acima, ela já se encontra inserida na Macrozona 
Urbana e faz divisa com o Setor S3 – Uso Residencial.” 



13 
 

Contextualização 

 

Figura:  Área objeto de alteração pela L.C. 351/2002, lançada em 
base do município. 
Fonte: Elaborada pelo autor, sobre base do município, 2018 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Essa alteração, de acordo com os parâmetros de uso e ocupação do solo 
previstos na Lei nº 2.507/81, para os Setores citados, ampliava a densidade 
populacional de 10 hab/ha prevista para o Setor S9, para 300 hab/ha prevista no 
Setor S3. Realizando-se uma simulação considerando a área total da gleba 
ressetorizada, o acréscimo encontrado resulta em um salto de 298 habitantes 
para 8.940 habitantes3. Conforme pesquisa sobre o empreendimento aprovado 
e em implantação, cujas informações constam da Ficha Resumo do 
empreendimento (Tabela 2), está previsto no projeto um total de 645 casas, o 
que resultará em uma população estimada de 2.580 moradores4.    

Importante ressaltarmos que no momento da proposição e aprovação da lei 
complementar, a Lei da APA Estadual se encontrava regulamentada desde 
1998, estando a região onde se encontra a gleba classificada como ZCH – Zona 
de Conservação Hídrica, por situar-se na bacia hidrográfica do Ribeirão 
Caxambú, zoneamento destinado à proteção e conservação da quantidade e 
qualidade dos recursos hídricos superficiais utilizados para o abastecimento 
público.  Também se encontrava vigente à época, o Estatuto da Cidade (Lei 
Federal nº 10.257/2001), que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabeleceu diretrizes gerais para a política urbana e criou instrumentos 

de gestão do território da cidade.   

 

 

 

 

                                                             
3 Simulação de alteração de densidade elaborada pelo IAB – Instituto de Arquitetos de Jundiaí na ocasião, 
que consta no processo do projeto de Lei Complementar que resultou na alteração em questão, como meio 
de questionar as alterações pontuais sem estudos técnicos.    
4 Consideramos para o cálculo, 4 (quatro) moradores por unidade habitacional. 
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TABELA 2 – FICHA RESUMO DO EMPREENDIMENTO “CASAS DA TOSCANA” 

Tabela 2 – Ficha Resumo Empreendimento “Casas da Toscana” 

Endereço Rua Alessandro di Berardo com Ruas dos Sonhos, Bairro 
do Medeiros. 

Empreendedora Grupo Lar – GLB Medeiros SPE Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

Projeto 

Arquitetônico 
AFGM Arquitetos Associados. 

Área da Gleba 243.111,28 m² (a área total ressetorizada é de 298.221,50 
m²). 

Área Líquida 86.605,95 m². 

 

Número de 

Casas 

 

645. 

Tipologias 

Casas com 3 dormitórios; com 2 banheiros, sendo 1 suíte 
e 2 vagas de estacionamento por casa, sendo que as 
mesmas podem ser: 
- Tipo 1: Sobrados isolados com 118,63 m²; 
- Tipo 2: Sobrados isolados com 92,64 m²; 
- Tipo 3: Térreas com 71,96 m², 70,37 m² e 69,54 m². 

Áreas de Lazer 

Piscina, salão de festas, salão “gourmet", fitness center, 
salão de jogos, espaço kids, brinquedoteca, 5 quiosques 
para churrasqueiras e fornos de pizza, 1 quadra de tênis, 2 
quadras esportivas, pomar e estufa com horta. 

Adicionais Centro Comercial com 4 salas. 
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Contextualização 

 

Figura: Imagem aérea com o empreendimento resultante em 
implantação. 
Fonte: Elaborada pelo autor sobre imagem do Google Earth, Abril de 
2018. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

EMPREENDIMENTO “RESERVA DA SERRA” 

O empreendimento denominado “Reserva da Serra” está localizado no 
bairro do Medeiros. Foi viabilizado por alteração pontual da Lei nº 224/1996, a 
qual instituiu o Plano Diretor, com a exclusão da gleba da Macrozona de 
Proteção Ambiental I e inclusão na Macrozona Urbana. A lei complementar nº 
268/1999 foi de iniciativa da Câmara Municipal e foi sancionada pelo Poder 
Executivo, passando a ser permitido com esse ato, o parcelamento da gleba para 
fins urbanos. Conforme pesquisa sobre o empreendimento aprovado e 
implantado, cujas informações constam na Ficha Resumo do empreendimento 
abaixo, ele possui originalmente no projeto aprovado um total de 728 lotes, o que 

resultará em uma população estimada de 2.912 moradores5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
5 Consideramos para o cálculo, 4 (quatro) moradores por unidade habitacional. 
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TABELA 3 - FICHA RESUMO SOBRE A LEI COMPLEMENTAR QUE VIABILIZOU O 
EMPREENDIMENTO “RESERVA DA SERRA” 

Tabela 3 - LC 268/1999 – 17 de Março de 1999 

Nº do Processo 26.700/1999 

Alteração 

Pontual 
LC 224/1996 – Plano Diretor 

Autoria Iniciativa Câmara Municipal de Jundiaí – autor Vereador 
Felisberto Negri Neto 

Aprovação Gestão Municipal 1997-2000 – sancionado pelo Prefeito 

Localização Rodovia Dom Gabriel P.B. Couto, aprox. Km 73, sentido 
Itú 

Área da Gleba 911.960,00 m² (91.196 Ha) 

Zoneamento 

- Inclui na Macrozona Urbana 
- Pós regulamentação da APA Jundiaí – Zona de 
Conservação Hídrica: Bacia do Ribeirão Caxambú, de 
acordo com o Dec. Estadual nº 43.284, de 03 de julho de 
1.998 

Classificação 

Anterior 
Macrozona de Proteção Ambiental I 

Justificativas 
“...evitar a ocupação desordenada daquele setor da 
cidade” e “...a área encontra-se fora do tombamento e 
proteção da Serra do Japi” 

Contextualização 

 
Área objeto de alteração pela L.C. 268/1999, lançada em base do 
município. 
Fonte: Elaborada pelo autor, sobre base do município, 2018 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Importante ressaltar que no momento da proposição e aprovação da lei 
complementar, a Lei da APA Estadual se encontrava regulamentada desde 
1998, estando a região onde se encontra a gleba classificada como ZCVC – 
Zona de Conservação da Vida Silvestre, por situar-se a borda da Serra do Japi. 
A citada zona destina-se à conservação da mata atlântica, da vegetação rupestre 
e da biota nativa, para garantir a manutenção e a reprodução das espécies e a 
proteção do habitat de espécies raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de 
extinção. No município de Jundiaí, essa zona contém o Território da Serra do 
Japi e as áreas da Serra dos Cristais.  

TABELA 4 – RESUMO DO EMPREENDIMENTO “RESERVA DA SERRA” 

Tabela 4 – Ficha Resumo Empreendimento “Reserva da Serra” 

Endereço Rodovia D. Gabriel P. B. Couto, km 73 sentido Itu, Bairro 
do Medeiros. 

Empreendedora Sem informação. 

Projeto 

Arquitetônico 
Sem informação. 

Área da Gleba 911.960,00 m² 

Área Líquida Sem informação. 

Número de Lotes 728 

Tipologias Lotes urbanizados, em tamanhos variados. 

Áreas de Lazer 

Churrasqueiras, piscina, pista de cooper, playground, 
campo de futebol, quadra de tênis, quadra poliesportiva, 
academia, sauna, salão de jogos, salão de festas, hípica, 
lago e áreas verdes. 

Contextualização 

 

Figura: Imagem aérea com o empreendimento resultante em 
implantação. 
Fonte: Elaborada pelo autor sobre imagem do Google Earth, Abril de 
2018. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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PLANOS DIRETORES COMO INSTRUMENTO DA EXPANSÃO URBANA DO 
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 

 

Após anos seguidos de alterações pontuais no Plano Diretor através de 
Leis Complementares, contabilizam-se aproximadamente 9.250.000,00 m² de 
áreas cujos parâmetros construtivos e de parcelamento do solo foram 
modificados, sempre prevendo maior adensamento. Porém, a maior quantidade 
de área envolvendo as ampliações de perímetro ocorreu na ocasião de 
aprovação de revisões do Plano Diretor, promovidos pelo próprio poder público 
executivo, a partir de 2004. Devido à falta de subsídios técnicos urbanísticos que 
embasassem essas decisões e os claros interesses que estavam embutidos em 
cada uma das alterações pontuais do Plano Diretor, entidades da sociedade civil, 
Conselhos e o Ministério Público do Estado de São Paulo passaram a pressionar 
a Câmara Municipal e a Prefeitura do Município para que as alterações 
cessassem e que se iniciasse a elaboração de um novo Plano Diretor6.  

A sociedade civil cobrava a necessidade de estudos técnicos para avaliar 
as alterações e o Ministério Público alegando a inconstitucionalidade do ato, 
considerando ser o planejamento urbano uma prerrogativa do Executivo 
Municipal, não da Câmara de Vereadores. O Executivo então enviou à Câmara 
para análise e aprovação o Projeto de Lei nº 758 de 17 de julho de 2004, que 
instituiu o Plano Diretor, o qual foi aprovado em 29 de dezembro do mesmo ano, 
últimos dias da gestão 2001-2004. O Estatuto da Cidade (Lei Federal 
10.257/2001) já vigia, assim presumia-se que o novo PD incluísse os novos 
instrumentos urbanísticos. Apesar de citados os instrumentos não foram 
regulamentados.  

 

O PLANO DIRETOR DE 2004 – LEI COMPLEMENTAR Nº 415 DE 29 DE 

DEZEMBRO DE 2.004 

A nova lei do Plano Diretor estabeleceu um Macrozoneamento, o qual 
criou composição de Macrozonas e redefiniu o perímetro urbano, principalmente 
confirmando as áreas que foram incorporadas ao perímetro de forma pontual e 
por iniciativa da Câmara Municipal ao longo dos anos anteriores. Além dessas, 
área significativa foi incorporada à Macrozona Urbana, aproveitando o ensejo da 
elaboração de novo Plano, o qual legitimou as novas incorporações perante a 
sociedade civil e o Ministério Público. A partir desse marco, podemos afirmar, 
apoiados nas análises comparativas entre os Planos Diretores propostos e 
aprovados pela municipalidade na sequência, que esses passaram a ser os 
instrumentos de alterações de perímetros urbanos, em atendimento as 
demandas do setor imobiliário e proprietários de terras, tendo como porta de 
entrada os gabinetes dos Vereadores ou o gabinete do Prefeito. 

Em uma análise comparativa entre os Macrozoneamentos definidos nos 
Planos Diretores propostos e aprovados pela municipalidade nos anos de 1.996 
e 2.004, é possível verificar redução da área rural do município nesse intervalo, 

                                                             
6 As pressões ficaram evidentes através principalmente das manifestações dos munícipes, entidades e 
Conselhos que constam nos processos consultados dos projetos de leis, sejam por documentos oficiais, 
sejam por transcrição das audiências públicas realizadas e Atas de reuniões e Sessões da Câmara.   
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denominada como Macrozona Rural. Consequentemente houve significativo 
avanço do perímetro urbano sobre a área rural e de proteção ambiental do 
município. 

TABELA 5 – COMPARATIVA ENTRE OS MACROZONEAMENTOS DOS PLANOS 
DIRETORES DE 1.996 E 2.004  

COMPARATIVO ENTRE OS MACROZONEAMENTOS DOS PLANOS 
DIRETORES DE 1.996 E 2.004  

Planos Diretores Macrozona Urbana Macrozona Rural 

Plano Diretor de 1.996 142.041.000,00 m² 289.254.900,00 m² 

Plano Diretor de 2.004 157.044.032,90 m² 274.078.290,43 m² 

Comparativo – Ampliação 
do Perímetro Urbano no 
período 

15.003.032,90 m² - 

Fonte: Análise comparativa elaborada pelo autor. 

A Lei nº 416/04, abriu a possibilidade de urbanizar áreas contidas no 
entorno da Serra do Japi, da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Caxambú, em áreas 
rurais produtivas na direção noroeste e em áreas nas bacias dos Rios Jundiaí-
Mirim e Capivari, consolidando a tendência de urbanização de áreas distantes 
do centro, de forma fragmentada e situada ao longo ou nas proximidades de 
rodovias importantes. Como demonstra a figura abaixo, houve significativa 
ampliação do perímetro urbano com a aprovação do Plano Diretor de 2004, 
através da legitimação das áreas que foram incluídas no perímetro urbano de 
forma pontual pelas Leis Complementares, mas também promovido pela própria 
Lei do Plano Diretor, contabilizando pouco mais de 15 milhões de metros 

quadrados de áreas incorporadas à Macrozona Urbana.  
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FIGURA 7: EVOLUÇÃO DO PERÍMETRO URBANO ENTRE OS PLANOS 

DIRETORES DE 1.996 E 2.004 

 

 

Fonte: Elaborado por DEMACAMP como subsídio a 
elaboração do Plano Diretor de 2.016. Disponível em: 
https://www.jundiai.sp.gov.br/planejamento-e-meio-
ambiente/legislacao/leis-urbanisticas/, modificadas pelo 
autor. 
 

O PLANO DIRETOR DE 2012 – LEI COMPLEMENTAR Nº 7857 DE 29 DE 
DEZEMBRO DE 2012 

O Município de Jundiaí no ano de 2012 propôs e a Câmara Municipal aprovou o 
Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, respectivamente Lei nº 7857 e Lei nº 
7858, de 18 de maio de 2012. Apresentou diretrizes baseadas nos princípios do Estatuto 
da Cidade e alguns instrumentos, porém não regulamentados. Embora a Lei do Plano 
Diretor tenha revogado a Lei do Plano Diretor de 2004, ficando oito anos vigente, a Lei 
de Uso e Ocupação do Solo foi alterada pelo menos quatro vezes nos três anos que 
antecederam a aprovação da Lei de 2012, e consolida uma série de alterações 
anteriores de zoneamento, sempre sendo mais permissiva. Em análise espacial 
comparativa entre os Planos Diretores de 2004 e 2012, no que se refere as divisões 
territoriais em Macrozonas, resta claro uma significativa ampliação da área legalmente 
urbana com a aprovação do Plano Diretor de 2012. Contabilizamos aproximadamente 
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33 milhões de metros quadrados de ampliação do perímetro urbano, em apenas oito 
anos, em sua maioria sobre as bacias do Rio Capivari, ao norte e do Rio Jundiaí-Mirim, 
ao leste, justamente sobre áreas classificadas como Zona de conservação Hídrica de 
acordo com a lei da APA Jundiaí.  

Na análise comparativa entre os Macrozoneamentos definidos nos Planos 
Diretores aprovados pela municipalidade, nos anos de 2.004 e 2.012, é possível verificar 
nova redução da área rural do município, denominada como Macrozona Rural. 
Consequentemente houve novo avanço do perímetro urbano sobre áreas que 
acomodam as propriedades agrícolas mais produtivas do município de Jundiaí e as mais 
importantes bacias hidrográficas de mananciais de abastecimento público de Jundiaí e 
região (bacias dos rios Jundiaí-Mirim, Capivari e Caxambú). 

FIGURA 8 – MACROZONEAMENTOS DOS PLANOS DIRETORES DE 2.004 E 2.012 

  

 

Fonte:https://www.jundiai.sp.gov.br/planejamento-e-meio-ambiente/legislacao/leis-

urbanisticas/ 

As alterações viabilizaram a urbanização de áreas inseridas em várias regiões 
do município, contrariando os objetivos da legislação da APA – Jundiaí. Contrariam 
também a lógica de expansão urbana no sentido oeste do município e estimulam novos 
vetores de conurbação urbana com os municípios de Várzea Paulista e Louveira, no 
sentido norte, através da ampliação da área legalmente urbana sobre a bacia do Rio 
Capivari. 
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FIGURA 9: EVOLUÇÃO DO PERÍMETRO URBANO ENTRE OS PLANOS DIRETORES DE 
2.004 E 2.012. 

  

 

Fonte: Elaborado por DEMACAMP como subsídio a 
elaboração do Plano Diretor de 2.016. Disponível em: 
https://www.jundiai.sp.gov.br/planejamento-e-meio-
ambiente/legislacao/leis-urbanisticas/, modificadas 
pelo autor. 

 

Ao Norte, em direção ao Município de Louveira, consolidou-se um dos 
mais importantes vetores de expansão urbana do município, a partir da 
ampliação do perímetro urbano pelo Plano Diretor de 2012. O bairro do Currupira 
se localiza na região norte do município de Jundiaí, e seu principal acesso se dá 
pela rodovia Geraldo Dias, sentido Louveira. Situa-se na bacia do Rio Capivari e 
em função disso, na Zona de Conservação Hídrica pela lei da APA Estadual.  
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FIGURA 10 – MAPA DO MUNICÍIPIO DE JUNDIAÍ E ZONEAMENTO DA APA JUNDIAÍ 
DESTACANDO A REGIÃO DO BAIRRO DO CURRUPIRA  

 

 

Fonte: elaborado por DEMACAMP como subsídio a elaboração do Plano 
Diretor de 2016, modificado pelo autor, disponível em 
https://www.jundiai.sp.gov.br. 

Embora situado em bacia hidrográfica importante ao abastecimento 
público de vários municípios do estado de São Paulo e possuir características 
predominantemente rurais, a partir do Plano Diretor de 2012 teve grande parte 
de sua área incluída na Macrozona Urbana (figura 9). Com os novos 
zoneamentos, passaram a ser permitidos na região usos habitacionais 
organizados em conjunto, ou seja, os condomínios habitacionais (H-VI – 
Conjunto de Edificações Habitacionais), com densidades populacionais líquidas 
de 70 hab/ha na ZCA e de 140 a 480 hab/ha na ZR1, dependendo da 
classificação da via para a qual faz frente a gleba. Na ZR1, em glebas com frente 
para vias Arteriais, passaram a ser permitidos também edifícios de até quatro 
pavimentos. Além dos usos e ocupação habitacionais, passaram a ser 
permitidos também uma gama de usos comerciais e de serviços, iniciando um 

processo de mudança drástica na paisagem da região.  

Na foto aérea (Figura 11), encontra-se demarcada em vermelho a área 
incorporada ao perímetro urbano pelo Plano Diretor de 2012. Em seu interior 
destacamos a existência de empreendimentos residenciais fechados em 
implantação, resultado consolidado da abertura da legislação de 2012 para a 
expansão urbana. Também, encontra-se demarcada em laranja a área referente 
a fazenda Santa Elisa, onde encontra-se aprovado projeto de loteamento 
fechado de alto padrão, porém ainda não em implantação. 
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FIGURA 11 – REGIÃO DO BAIRRO DO CURRUPIRA  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor sobre foto aérea do Google Earth, 2018. 

 

As revisões de 2004 e 2012 promoveram significativas ampliações do 
perímetro urbano, abriram novas frentes de desenvolvimento imobiliário e 
estabeleceram novos vetores de expansão urbana e adensamento, situadas na 
área de amortecimento da Serra do Japi ou nas bacias hidrográficas dos rios 
Caxambú, Capivari e Jundiaí-Mirim, mananciais de abastecimento público locais 
e regionais classificadas como Zonas de Conservação Hídrica pela lei da APA 
Estadual. 
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    TABELA 6 – COMPARATIVO ENTRE OS PLANOS DIRETORES DE 2.004 E 2.012 

 

 Comparativo entre os Planos Diretores de 2.004 e 2.012 

Planos Diretores Macrozona Urbana Macrozona Rural 

Plano Diretor de 2.004 157.044.032,90 m² 274.078.290,43 m² 

Plano Diretor de 2.012 183.441.571,45 m² 247.680.751,88 m² 

Comparativo – Ampliação 
do Perímetro Urbano no 
período 

 

33.145.701,20 m² 

- 

Fonte: Análise comparativa elaborada pelo autor. 

EXPANSÃO URBANA ATRAVÉS DE LOTEAMENTOS IRREGULARES   

A expansão urbana no município de Jundiaí é também caracterizada pelo 
surgimento de loteamentos irregulares7. Os diversos Planos Diretores e leis 
complementares estimularam a segregação socioespacial. Vários são os fatores 
que direta ou indiretamente contribuíram para que a expansão urbana da cidade 
também ocorresse por meio da produção de loteamentos irregulares, mas talvez 
a principal seja a política urbana adotada desde sempre, através de seus Planos 
Diretores e Leis de Uso e Ocupação do Solo elitistas, que estimularam a 
valorização das terras particulares, também o pouco investimento em políticas 
habitacionais, não dando opções de acesso à terra urbanizada as classes 
baixas. Os loteamentos irregulares em Jundiaí se situam em sua grande maioria 
na zona rural e de proteção ambiental, principalmente em áreas abrangidas 
pelas bacias dos rios Jundiaí-Mirim e Capivari, áreas essas classificadas como 
ZCH -Zona de Conservação Hídrica pela Lei da APA e de Proteção aos 
Mananciais pela Lei nº 2.405/80, mas ocorrendo também nas bordas da Serra 
do Japi,  na região abrangida pelo Território de Gestão da Serra do Japi, 

classificada como Zona de Conservação da Vida Silvestre pela mesma Lei.8.    

JUNDIAÍ, UMA EFICIENTE “MÁQUINA DO CRESCIMENTO URBANO” 

Surgida pela primeira vez em artigo individual de Harvey Molotch em 1976 
com o título de “The city as a growth machine”, a teoria da “Máquina de 
Crescimento Urbano” foi retomada no ano de 1987 e incorporada como um 
capítulo do livro escrito em colaboração com John Logan, “Urban Fortune – The 
Political Economy of Place” (ARANTES; MARICATO; VAINER, 2000, pg.25).  

No livro, os autores John R.  Logan e Harvey L. Molotch afirmam que os 
limites da sociologia urbana na qual concentram seus estudos, são traçados ao 

                                                             
7 A Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2.017 distingue duas categorias de regularização: de 
assentamentos irregulares ocupados predominantemente por população de baixa renda e a regularização 
fundiária nos casos em que não está caracterizado o interesse social. No artigo destacamos o papel dos 
empreendimentos da segunda categoria na estratégia de burlar a legislação estadual. 
8 O Plano Diretor de Jundiaí vigente – Lei nº 8.683, de 07 de julho de 2016, traz incorporado ao corpo da 
Lei Capítulo específico sobre Regularização Fundiária de Interesse Específico assim como Anexo I – 
Mapa 08, especializado os loteamentos e lista com 213 loteamentos cadastrados.   
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redor do ponto de encontro geográfico e analítico de dois pontos de lutas entre 
grupos sociais. Enquanto um grupo sonha, planeja e se organiza em esquemas 
e estratégias para ganhar dinheiro com a propriedade no ambiente urbano, outro 
pressiona contra essas manipulações e lutam pelo afeto, senso de comunidade 
e sobrevivência física (LOGAN; MOLOTCH, 1987). Nessa dimensão de conflitos 
sociais, relacionada a um grupo que considera o espaço como um valor de troca, 
ou mercadoria capitalista e a outro, que o considera como valor de uso, ou um 
lugar de se viver, há tendência em se estabelecer coalizões e a organizar-se 
visando a sobreposição de seus posicionamentos, e a medida em que as 
coalizões são mais fortes, conseguem impor seus objetivos e apropriar-se do 
espaço, não se conformando portanto naturalmente, como consequência apenas 
de uma lei de mercado (LOGAN; MOLOTCH, 1987). 

O capítulo 3 do livro, intitulado como “The City as a Growth Machine” inicia 
trazendo uma afirmação, que o local é uma mercadoria que pode produzir 
riqueza e poder para seus proprietários e essa questão explica porque há um 
grande interesse de certas pessoas em ordenar a vida urbana. Também fazem 
duas perguntas: Quem governa as cidades e para quê? (LOGAN; MOLOTCH, 
1987). Associo a teoria citada ao processo de expansão urbana do município de 
Jundiaí, por entender que as características que marcam a teoria encontram-se 
presentes também no processo estudado, principalmente no que se refere à 
participação da gestão pública na valorização das terras urbanas e no 
beneficiamento ao setor privado e na participação de uma série de agentes das 
chamadas “classes rentistas” (FERREIRA, 2007) em uma perfeita coalizão. 

Uma das evidências encontradas que associam a participação da gestão 
pública no processo de valorização de lugares se dá por meio da legislação 
urbanística e políticas urbanas. No recorte temporal considerado, o poder público 
promoveu sucessivas ampliações da área legalmente urbana, pontualmente, por 
Leis Complementares ou através das revisões dos Planos Diretores, conforme 
demonstrado, encontrando pouca oposição durante o processo.  

Essas alterações na legislação sempre abriram novas frentes de 
desenvolvimento imobiliário e estabeleceram novos vetores de crescimento, em 
sua maioria em áreas não adequadas para serem consideradas como de 
expansão urbana.  

A participação da gestão pública municipal no processo de valorização 
dos lugares se deu também por meio de uma série de investimentos em 
infraestrutura urbana nesses novos vetores de expansão, principalmente em 
infraestrutura viária, mas também com a implantação de novos equipamentos 
públicos.  

O processo de geração de lucros e ganhos a proprietários de terras e 
agentes ligados ao setor imobiliário pela gestão pública municipal de Jundiaí é 
notório. Proprietários fundiários e agentes do setor imobiliário que sempre se 
beneficiaram com a valorização de suas terras através de diversas ações do 
poder público, também tiveram relação próxima com o poder, historicamente, 
ocupando o cargo máximo do executivo ou como em muitas ocasiões, cargos de 
alto escalão nos governos municipais ou possuindo mandatos como vereadores.  
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Procuramos demonstrar através de levantamento e mapeamento de leis 
que alteraram pontualmente os Planos Diretores ou através de revisões desses, 
como a área legalmente urbana do município foi progressivamente se 
expandindo, sem justificativas técnicas tampouco o interesse público, 
viabilizando uma série de empreendimentos imobiliários.  

As questões levantadas e demonstradas na pesquisa possibilitaram 
relacionarmos o processo em Jundiaí a principal característica da teoria da 
“Máquina do Crescimento”. Ferreira (2007) aponta que a participação do Estado 
como um agente central da dinâmica de produção urbana é certamente o 
elemento mais característico da “máquina de crescimento” (FERREIRA, 2007). 
Nesse caso, sendo o Estado o responsável pela implementação de políticas que 
intensificam usos do solo, torna-se também o principal promotor da valorização 
urbana, que beneficiam o setor privado.  

Logan e Molotch (1987) afirmam que as chamadas classes rentistas se 
organizam em coalizões que envolvem os proprietários fundiários, os políticos 
locais, a mídia e mais uma série de agentes que têm algo a ganhar com o 
crescimento da cidade. Também, que o poder político dessas coalizões torna as 
cidades verdadeiras empresas devotadas ao crescimento da renda agregada 
através da intensificação do uso do solo urbano. 

Podemos finalizar o presente artigo, apoiados nos resultados da pesquisa, 
respondendo as duas perguntas feitas pelos autores Logan e Molotch (1987) - 
Quem governa as cidades e para quê? A resposta que podemos dar é que há 
décadas se governa Jundiaí como uma máquina de crescimento urbano que vem 
promovendo uma urbanização que contraria as características físicas do 
território e diretrizes de proteção ambiental que constam em importantes leis e 
produzindo lucros através da intensificação do uso do solo a diversos agentes 
relacionados ao mercado imobiliário, inclusive aos próprios agentes do poder 
público, em uma perfeita e harmoniosa coalizão. 
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