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Resumo: O presente trabalho estuda o parcelamento do solo e a 
regularização fundiária a fim de garantir o direito fundamental à 
moradia e a dignidade humana. Apresentando como foco do es-
tudo a análise sobre o município de Caxias do Sul – RS. Desse 
modo, o problema de pesquisa que se apresenta é como garantir 
a dignidade humana e o direito à moradia através da regulariza-
ção fundiária. O método de procedimento estudado é o mono-
gráfico, sendo que o de abordagem constituirá em dedutivo-ana-
lítico e a técnica de pesquisa utilizada será a bibliográfica. O tra-
balho está dividido em quatro partes, sendo que: primeiro, ana-
lisa-se o parcelamento do solo; segundo, observa-se a informa-
lidade e a regularização fundiária; terceiro, verifica-se a evolu-
ção das ocupações informais existentes no município de Caxias 
do Sul/RS; quarto, analisa-se os loteamentos irregulares 
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existentes no município de Caxias do Sul/RS. Por fim, entende-
se que a regularização fundiária deve ser efetivada para a garan-
tia de direitos fundamentais a população local. 
 
Palavras-Chave: Direitos Fundamentais. Parcelamento do solo. 
Poder Local. Regularização fundiária.  
 
SOIL INSTALLMENT AND LAND REGULARIZATION: 
INFORMAL OCCUPATIONS IN THE MUNICIPALITY OF 
CAXIAS DO SUL / RS 
 
Abstract: The present work studies the division of land and land 
regularization in order to guarantee the fundamental right to 
housing and human dignity. Presenting as a focus of the study 
the referring analysis on the city of Caxias do Sul - RS. Thus, 
the research problem that arises is how to guarantee human dig-
nity and the right to housing through land regularization. The 
method of procedure studied is monographic, with the approach 
approach being deductive-analytical and the research technique 
used will be bibliographic. The work is divided into four parts, 
being that: first, the parceling of the soil is analyzed; second, 
informality and land regularization are observed; third, there is 
the evolution of informal occupations in the city of Caxias do 
Sul / RS; fourth, irregular subdivisions in the city of Caxias do 
Sul / RS are analyzed. Finally, it is understood that land tenure 
regularization must be carried out to guarantee fundamental 
rights to the local population. 
 
Keywords: Fundamental Rights. Installment of the soil. Local 
Power. Land regularization. 
 
INTRODUÇÃO 
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 Regularização Fundiária é um tema de grande re-
levância social e jurídica, haja vista que o seu prin-
cipal objetivo é assegurar o direito constitucional 
à moradia, a função social da propriedade e a dig-
nidade humana. Neste diapasão, cumpre dispor 

acerca da Lei Federal nº 13.465/2017 como mecanismo para vi-
abilizar a regularização fundiária e assegurar a função social da 
propriedade, o direito social à moradia e a dignidade da pessoa 
humana.  

O presente trabalho utilizou como método de estudo o 
procedimento monográfico, sendo que o de abordagem constitu-
irá em dedutivo-analítico e a técnica de pesquisa utilizada será a 
bibliográfica. O problema se caracteriza pelo fato de como ga-
rantir a dignidade humana e o direito à moradia através da regu-
larização fundiária? 

Juntamente com o desenvolvimento da sociedade, houve 
uma constante busca por habitação, o que, em muitos casos, aca-
bou por ocasionar a expansão territorial e a ocupação de área de 
maneira informal.  Este problema gerado pelas ocupações infor-
mais existe desde muitos anos e vem se intensificando com o 
passar dos anos.  

O instituto jurídico em análise é considerado como um 
instrumento que envolve um conjunto de regras jurídicas, urba-
nísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de as-
sentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes. Nesta 
senda, no desenvolver do presente trabalho serão observados os 
impactos positivos para a sociedade ante a aplicabilidade da Lei 
nº 13.465/2017 para a regularização fundiária e aos cofres públi-
cos, frente a arrecadação de impostos e proventos para os cofres 
públicos.  

Para que seja possível mensurar a dimensão do tema, será 
realizada uma pesquisa por meio de métodos analíticos deduti-
vos, utilizando-se da revisão bibliográfica e do estudo de caso, 
onde será analisada uma das diversas ocupações irregulares 
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existentes no Município de Caxias do Sul/RS, denominada Lo-
teamento Altos de Galópolis. Sendo assim, faz-se necessária a 
análise sobre a ocupação do solo brasileiro, a qual foi feita ini-
cialmente de forma planejada e posteriormente da divisão irre-
gular do solo, o que foi consequentemente consolidada pela 
posse dos terrenos, ocupados pelos colonos.  

 
1 O PARCELAMENTO DE SOLO URBANO EM PERSPEC-
TIVA 

 
Juntamente com a evolução dos tempos houve o cresci-

mento das cidades. Pode-se considerar que o impulsionamento 
deste crescimento foi causado pela industrialização, a qual 
trouxe à sociedade inúmeros benefícios e também malefícios. 
Romanelli (2007, p. 69) ensina que:  

O processo de industrialização gerou acentuado desequilíbrio 
das condições e da expectativa de vida, resultando num rapi-
díssimo processo de urbanização, porém, com consequências 
muito drásticas, dentre elas a falta de moradia e o surgimento 
de áreas de ocupação irregular. (ROMANELLI, 2007, p. 69). 

O parcelamento de solo urbano é regulamentado em todo 
Território Nacional por meio da Legislação Brasileira sob 
prisma da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 com altera-
ções trazidas pela Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999, Lei nº 
11.445 de 05 de janeiro de 2007, Lei nº 13.465 de 11 de julho de 
2017, a qual traz diretrizes ao ordenamento jurídico no que re-
fere-se ao tema. Por intermédio da aprovação da legislação ati-
nente ao tema de Parcelamento do Solo, houve um reconheci-
mento de necessidade de envolvimento por parte do Poder Pú-
blico para fins de fixação de regras e diretrizes sobre o tema. 
Objetivando a máxima eficácia da Lei, o legislador prevê que:  

Art. 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido 
por esta Lei. 
Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios poderão estabelecer normas complementares relativas ao 
parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta 
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Lei às peculiaridades regionais e locais. (BRASIL, Lei 
6.766/79, 2020). 

Assim, tem-se que os Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios poderão legislar sobre o tema por meio de normas com-
plementares a fim de adequar a legislação Nacional as peculia-
ridades locais, objetivando a máxima aplicação do dispositivo 
legal.  

O parcelamento de solo, portanto, possui como finali-
dade primordial a organização do solo urbano, os quais são tra-
duzidos ante a necessidade da legislação em estabelecer parâme-
tros legais para criação de loteamentos e desmembramentos, 
como por exemplo, a infraestrutura básica a qual encontra-se 
prevista no §4º do Art. 2º referida Lei, abaixo transcrito: 

Art. 2o. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito medi-
ante loteamento ou desmembramento, observadas as disposi-
ções desta Lei e as das legislações estaduais e municipais per-
tinentes.  
§ 4o Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica 
cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos 
pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. 
§ 5o A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída 
pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, 
iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de 
água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de cir-
culação (BRASIL, Lei 6.766/79, 2020). 

Entende-se como infraestrutura básica, como por exem-
plo, a existência de iluminação pública, esgotamento sanitário, 
abastecimento de água potável, entre outros. Este dispositivo foi 
incluído por meio da Lei nº 9.785/99, a qual visou trazer ao tema 
a adaptação à realidade. Ainda, para que seja possível a legali-
dade do parcelamento frente a ordem jurídica, os loteamentos 
devem contar com áreas destinadas a sistemas de circulação, es-
paços livres de uso público os quais deverão ser proporcionais a 
densidade de ocupação, dentre outros aspectos. 

Em complemento, constitui-se como requisito para cria-
ção de loteamentos urbanos, em matéria Urbanística, a fixação 
de área de 125m² e frente mínima de cinco metros por lote, o que 
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deve ser, via de regra, observado. Algumas ressalvas são previs-
tas em Lei, as quais serão tratadas em momento oportuno.  A 
Legislação prevê duas formas de parcelamento do solo, a seguir: 

Art. 2o. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito medi-
ante loteamento ou desmembramento, observadas as disposi-
ções desta Lei e as das legislações estaduais e municipais per-
tinentes.  
§ 1o Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes 
destinados a edificação, com abertura de novas vias de circula-
ção, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação 
ou ampliação das vias existentes. 
§ 2o Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em 
lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema 
viário existente, desde que não implique na abertura de novas 
vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modifica-
ção ou ampliação dos já existentes. (BRASIL, Lei 6.766/79, 
2020). 

Nos termos do supramencionado, existem duas formas 
de efetivar o parcelamento do solo por meios adequados: por lo-
teamento ou desmembramento.  A primeira utiliza-se quando 
houver a necessidade de abertura de vias de circulação, sendo 
empregada para glebas a serem parceladas, enquanto a segunda 
é utilizada quando não há abertura de novas vias, aproveitando-
se do sistema viário existente, é aplicada para áreas menores. 
Objetivando trazer mais clareza ao tema, se verá a seguir as for-
mas de parcelamento de solo de forma isolada: o Loteamento e 
o Desmembramento. 

Nos termos do Art. 2º, §1º, da Lei nº 6.766/1979, o lote-
amento é a subdivisão de gleba em lotes os quais serão destina-
dos a edificação, por meio de abertura, modificação ou amplia-
ção de vias já existentes.  

Desse modo, Azevedo (1983, p. 67) ressalta que o parce-
lamento do solo é caracterizado como a divisão de uma gleba em 
lotes, que passam a ter vida autônoma, com acesso direto à via 
pública. Assim, a gleba parcelada perde a sua individualidade, a 
sua caracterização originária, dando início a várias parcelas in-
dividualizadas, que recebem o nome de “lotes” e 
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consequentemente denominado como “loteamento”. 
Neste sentido, caracteriza-se o loteamento como uma di-

visão do solo em unidades e com a abertura de vias públicas, 
objetivando a ocupação social, observada a legislação vigente. 
Os loteamentos são criados em decorrência da expansão urbana 
e objetivam acomodar a população.  

Amadei e Amadei (2012, p. 3) ensinam que parcelar a 
propriedade imobiliária, na perspectiva civilista, é exercer uma 
das faculdades do domínio atrelada à disponibilidade da coisa, 
ou seja, quem é dono e dispõe da coisa, tem a faculdade de dispor 
do bem no seu todo ou de modo fracionado.  

Portanto, nesta perspectiva, o loteamento é considerado 
como uma modalidade de parcelamento de solo utilizada como 
forma de expansão urbana para fins de acomodação da popula-
ção. Para que este loteamento seja considerado um loteamento 
regular, deverá observar as diretrizes trazidas pela Lei Federal e 
as Legislações Municipais.  

Por sua vez, o desmembramento, nos termos do §2º do 
Art. 2º da Lei nº 6.799/79 é conceituado como a subdivisão de 
gleba em lotes os quais utilizam-se do sistema viário existente, 
sem abrir novas ruas ou ampliar as existentes, conforme dispo-
sitivo abaixo colacionado: 

Art. 2o. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito medi-
ante loteamento ou desmembramento, observadas as disposi-
ções desta Lei e as das legislações estaduais e municipais per-
tinentes.  
§ 2º Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em 
lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema 
viário existente, desde que não implique na abertura de novas 
vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modifica-
ção ou ampliação dos já existentes. (BRASIL, Lei 6.766/79, 
2020). 

Infere-se, a partir do mencionado acima que o desmem-
bramento é compreendido como uma modalidade de parcela-
mento de solo mais simplificada do que a do loteamento, uma 
vez que o parcelador fica dispensado de abertura de novas vias 
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ou ampliação das existentes.  
É característica desta modalidade a subdivisão de uma 

gleba e lotes destinados a edificação e utilização do sistema viá-
rio existente. Nesta modalidade de parcelamento do solo não há 
um procedimento de urbanização ou transferência de área para 
o domínio público.  

Assim, em que pese o desmembramento seja uma forma 
mais simples de parcelamento de solo, não é tão aplicado quanto 
o loteamento, posto que sua principal característica é a utilização 
de sistema viário existente, o que não é considerado comum no 
caso concreto.  

 
2 A INFORMALIDADE E A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁ-
RIA URBANA: O PAPEL DA GESTÃO LOCAL 

 
O processo de ocupação e urbanização das cidades ocor-

reu de forma abrupta. A busca da sociedade por espaço nos gran-
des centros foi repentina e expansiva, ao passo que a população 
buscava os grandes centros almejando condições de vida me-
lhor.  

Por outro lado, ante essa ocupação ter ocorrido de ma-
neira descontrolada, tem-se que pode ser considerado como o 
fato gerador que desencadeou uma enorme precariedade no sis-
tema de habitação. Para fins de afastar a informalidade e os pro-
blemas sociais trazidos com esta ocupação, há de se falar em 
Regularização Fundiária Urbana. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2010), realizou um levantamento de Aglomerados Subnormais 
existentes em solo brasileiro. Tais dados foram divulgados por 
meio do Censo realizado no ano de 2010. O Censo Demográfico 
é considerado como a mais completa operação para fins de le-
vantamento estatístico realizado no Brasil, uma vez que é cons-
tituído por intermédio de sistematização territorial. Por meio 
deste levantamento, foi possível identificar e quantificar os 
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Aglomerados Subnormais, os quais nada mais são do que con-
juntos habitacionais carentes de estruturas e serviços públicos 
essenciais, ocupados predominantemente de forma informal e 
desordenada do solo, ou seja: favela, invasões, comunidades, 
etc. São critérios para identificar os aglomerados subnormais:  

A identificação dos aglomerados subnormais deve ser feita 
com base nos seguintes critérios: 
a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de 
propriedade 
alheia (pública ou particular) no momento atual ou em período 
recente (obtenção do título de propriedade do terreno há 10 
anos ou menos); e 
b) Possuírem pelo menos uma das seguintes características: 
•urbanização fora dos padrões vigentes - refletido por vias de 
circulação estreitas e de alinhamento irregular, lotes de tama-
nhos e formas desiguais e construções não regularizadas por 
órgãos públicos; ou 
•precariedade de serviços públicos essenciais. 
Os aglomerados subnormais podem se enquadrar, observados 
os critérios de padrões de urbanização e/ou de precariedade de 
serviços públicos essenciais, nas seguintes categorias: invasão, 
loteamento irregular ou clandestino, e áreas invadidas e lotea-
mentos irregulares e clandestinos regularizados em período re-
cente. (IBGE, 2010). 

Por intermédio dos dados divulgados pelo IBGE (2010), 
constata-se que à época do levantamento, o Brasil possuía uma 
média de 169.170 hectares que comportavam 3.224,529 domicí-
lios em situação de informalidade.  

Tal fato pode ser mensurado pela análise da Figura 1, 
abaixo colacionada, onde é possível identificar os Municípios 
com existência de Aglomerados Subnormais localizados em ter-
ritório brasileiro. Na imagem abaixo, os pontos escuros referem-
se à demarcação da região com a existência de aglomerados sub-
normais, sendo a região sudeste a considerada com maior índice. 
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Figura 1 – Distribuição de aglomerados subnormais no Brasil em 2010 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

A partir do levantamento anterior, é possível identificar 
as regiões com maior concentração de ocupações informais do 
solo, as quais são representadas pelos pontos vermelhos distri-
buídos pelo País.   

Conforme dados do IBGE (2010), a Região Sudeste 
apresentou um percentual de 55% de setores com concentração 
de aglomerados subnormais, seguida da Região Nordeste com 
uma concentração de 25,2 % e da Região Norte, com 12,1%. As 
Regiões Sul e Centro-Oeste foram as que ficaram com o menor 
percentual, sendo 5,5% e 1,7%, respectivamente. A Figura 2, 
abaixo colacionada, nos traz a amplitude destes percentuais: 
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Figura 2 – Distribuição de setores em aglomerados subnormais por Regiões no Brasil 
em 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Por intermédio do Censo Demográfico 2010, tem-se uma 
visão mais ampla quanto a dimensão dos problemas enfrentados 
no setor da habitação no Brasil.  

Ademais, o Censo também apurou que a média de mora-
dores em domicílios localizados em ocupações informais (aglo-
merados subnormais) era consideravelmente superior à média de 
moradores residentes em áreas urbanas regulares. A Figura 3, 
abaixo colacionada, aborda estas dimensões: 
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Figura 3 – Média de moradores em domicílios localizados em aglomerados subnor-
mais e de moradores de domicílios localizados em áreas urbanas por Unidades da 
Federação 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Atualmente, o presente tema é tratado como uma política 
pública e um problema difuso o qual afeta toda a coletividade, 
uma vez que, ao longo dos anos, o Estado não foi capaz de gerir 
os inúmeros problemas trazidos com esta ocupação desorgani-
zada e em massa, tornando-se ineficiente.  

Neste sentido, Romanelli (2007, p. 70) destaca que o Es-
tado se tornou ineficiente, não sendo capaz de gerir os problemas 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________1079_ 
 

 

que surgiram e que continuam a surgir com o contínuo cresci-
mento da população. Sendo que cada vez mais as cidades, com 
os altos preços do solo urbanizado, segregam a população por 
estratos de renda e impõe ônus sociais inversamente proporcio-
nais a capacidade de quem os suporta. 

Conforme menciona o autor, os problemas com as ques-
tões da habitação continuam presentes na sociedade, uma vez 
que frente as ocupações irregulares do solo, tem-se a precarie-
dade ao sistema habitacional. Ainda, Romanelli (2007, p. 71) 
complementa que: 

A precariedade (material e/ou jurídica) da habitação é, lamen-
tavelmente, problema dos mais graves da sociedade brasileira, 
representando um dos custos mais caros das sociedades con-
temporâneas submetidas ao sistema capitalista. Em um país 
com população predominantemente pobre e com capacidade 
comprometida para investimentos públicos, a habitação popu-
lar usualmente apresenta soluções temerárias, assistencialistas, 
dissonantes de condições dignas, sem qualquer segurança jurí-
dica da posse. (ROMANELLI, 2007, p. 71). 

Neste prisma, a Regularização fundiária surge como uma 
ferramenta diretamente ligada ao interesse social, objetivando 
trazer ao sistema o reconhecimento dos direitos assegurados pela 
Carta Magna no que tange o direito à moradia nos assentamentos 
irregulares. Logo, tem-se que a regularização fundiária possui 
como premissa tirar da informalidade as situações fundiárias que 
se encontram em dissonância com o ordenamento jurídico.  

A necessidade de tratar do processo de Regularização 
Fundiária desses assentamentos informais é urgente, sendo de-
ver do Poder Público sua aplicação. Alfonsin (1999, p. 163) sa-
lienta que a regularização fundiária é o processo de intervenção 
pública sob os aspectos jurídicos, físico e social, que apresenta 
como objetivo o de legalizar a permanência de populações mo-
radoras de áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a 
lei para fins de habitação, implicando acessoriamente melhorias 
no ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania e 
da qualidade de vida da população beneficiária.  
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Assim, Pinho (1998, p. 78) conceitua que a regularização 
fundiária realizada como urbanização específica de interesse so-
cial deverá comportar, além da regularização do domínio sobre 
a terra, um programa de urbanização que seja voltado para suprir 
situações de risco, insalubridade, falta de acessibilidade, etc., 
que por ventura ocorram, assim como a implantação de equipa-
mentos públicos necessários ao bom padrão de habitabilidade da 
área.  

A Regularização Fundiária, portanto, está diretamente li-
gada a intervenção pública para assegurar aos possuidores o di-
reito à moradia digna, por meio da transferência da propriedade 
aos moradores, a qual estes detinham apenas a posse.  

Romanelli (2007, p. 106) complementa que a Regulari-
zação Fundiária dos assentamentos informais deve ser acompa-
nhada de políticas públicas efetivas de caráter social, visto que 
não se pode produzir projetos de regularização da posse da terra 
em massa por mero interesse econômico. Dessa maneira, evi-
dencia-se que regularizar não compreende somente fornecer o 
título da terra, definitivo ou precário, mas sobretudo, conferir à 
população condições de vida digna, com acesso a equipamentos 
urbanos, integrando-a, de forma linear, à comunidade local. Por-
tanto, regularizar uma ocupação irregular significa cicatrizar 
uma ferida causada por várias “doenças”, provenientes do pró-
prio homem.  

Analisando o exposto acima, conclui-se que existe um 
dever fixado pela Constituição Federal que assegura que o Poder 
Público tem que identificar paradigmas para o enfrentamento 
deste problema social. Assim, deve-se buscar um dispositivo do 
qual visa resguardar e proteger os direitos dos possuidores de 
lotes nos assentamentos irregulares, observados os direitos jurí-
dicos. 

Dito isso, evidencia-se que o tema Regularização Fundi-
ária não pode ser interpretada como uma possibilidade da Admi-
nistração Pública para enfrentamento dos problemas sociais dos 
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Municípios, e sim uma necessidade. 
Nos termos do texto constitucional, é dever das três es-

feras de Governos, por intermédio do instituto conferido pela 
Constituição Federal garantir aos cidadãos à moradia digna e en-
dereço formal, dentre outras benfeitorias. Com este papel, o Mu-
nicípio, por exemplo, poderá passar a arrecadar tributos, como o 
Imposto Territorial Urbano (IPTU), gerando assim um equilíbrio 
ao sistema. Para Romanelli o tema é de extrema importância, 
posto que: 

Para que se possa encontrar um equilíbrio e buscar a conformi-
dade para ambas as situações, entende-se que a urbanização e 
regularização dos assentamentos precários devem ser definidas 
como prioridades nacionais, no campo da política urbana, 
transformando-se em ação obrigatória para três esferas de go-
vernos, tendo como fundamento a efetividade do Direito à Mo-
radia. (ROMANELLI, 2007, p. 103). 

Frente a isso, verifica-se a necessidade de enfrentar os 
problemas oriundos dos loteamentos irregulares por meio da re-
gularização fundiária, com o objetivo de enfrentar os problemas 
sociais trazidos com esta ocupação irregular, minimizando-os e 
trazendo melhorias para as condições urbanísticas e ambientais 
da coletividade.  

 
3 A EVOLUÇÃO DAS OCUPAÇÕES INFORMAIS EXIS-
TENTES NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS 

 
A partir da análise histórica, identificam-se diversos mo-

delos de distribuição de terras para fins de povoamento do terri-
tório brasileiro, principalmente a partir do período colonial. 

Nesse sentido, observa-se que um dos primeiros modelos 
utilizados foi o conhecido como sesmarias, o qual caracterizava-
se pela doação de grandes territórios para fins de cultivo da agri-
cultura, criação de gado e extrativismo vegetal. Entretanto, após 
a independência houve uma importante mudança no tema, a qual 
foi trazida pela Lei das Terras de 1850. A referida norma trouxe 
fim as doações de terras, transformando-a em oportunidade de 
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negócio.  
Após a independência, na metade do século XIX, há uma im-
portante mudança na política agrária brasileira, através da Lei 
das Terras, de 1850, que deu fim à doação de terras e as trans-
formou em uma mercadoria a ser comprada e vendida. Após 
esta lei, as colonizações apresentam diferenças, sendo disponi-
bilizadas extensões menores de terras e tendo seus colonos que 
pagar por elas (SILVA, 2018, p. 33). 

A ocupação do território da Serra Gaúcha ocorreu no fi-
nal do século XIX e de maneira mais lenta, situação justificada 
em razão das baixas características para exploração agrícola, pe-
las topografias acidentadas e pelo clima.  

Assim, evidencia-se que a ocupação da cidade de Caxias 
do Sul, por sua vez, iniciou em 1875, com a ocupação de colonos 
imigrantes. À época, chamava-se Colônia Fundos de Nova Pal-
mira e, historicamente, há indícios que foi ano de 1876 que a 
Colônia passou a ser chamada de Caxias. Inicialmente, a Colô-
nia Fundos de Nova Palmira teve sua projeção para divisão do 
território em 17 léguas. As referidas léguas, eram divididas por 
estradas denominadas travessões, os quais demarcavam os lotes. 
Sobre o assunto, o autor Silva menciona que:  

Em média, eram demarcados 32 lotes por travessão e uma mé-
dia de 142 por légua. Os lotes rurais possuíam em torno de 
25ha, tendo em torno de 200 ou 250 metros de frente para o 
travessão e 1.000 ou 1.250 metros de fundo. As demarcações 
das terras e a construção dos travessões seguiam um plano reto, 
sem levar em consideração as fronteiras naturais; era a aplica-
ção abstrata do projeto do papel, sendo efetivadas independen-
temente das particularidades do relevo (SILVA, 2018, p. 36). 

Na Figura 4, abaixo colacionada, podemos observar a di-
visão da Colônia Caxias em léguas: 
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Figura 4 – Divisão em léguas da Colônia Caxias  

 
Fonte: SILVA, 2018, p. 36. Disponível em: https://www.ucs.br/site/midia/arqui-
vos/ebook-hist-crescimento.pdf. Acesso em: 02 de maio de 2020. 

As Léguas, à época da divisão, eram consideradas como 
um norteador de território, dividindo o território em o que hoje 
chamamos de Bairros. Na atualidade, ainda é possível observar 
a existência de algumas léguas, localizadas nos interiores do 
Município.  

Da mesma forma, evidencia-se que a divisão dos lotes 
foi feita inicialmente em observância aos princípios da simetria 
e com formato de tabuleiro de xadrez, os quais visavam garantir 
a regularidade geométrica. Nesse sentido, conforme disposto, 
colaciona-se a Figura 5, a qual traz a vista aérea da cidade de 
Caxias do Sul no ano de 1937. A imagem abaixo demonstra este 
traçado geométrico: 
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Figura 5 – Vista aérea dos lotes de Caxias do Sul/RS em 1937 

Fonte: SILVA, 2018, p. 59. Disponível em: https://www.ucs.br/site/midia/arqui-
vos/ebook-hist-crescimento.pdf. Acesso em: 02 de maio de 2020. 

Conforme denota-se da imagem acima, inicialmente a 
ocupação se deu de forma controlada e organizada, trazendo ao 
cenário lotes em quadrados levemente retangulares. Neste sen-
tido, Silva menciona que:  

A expansão urbana nos primeiros 60 anos da cidade se deu de 
forma lenta e uniforme, não houve mudanças substanciais na 
forma de crescimento da cidade, no período entreguerras, as 
empresas ocupavam a área do perímetro urbano original, não 
apenas a indústria tradicional (alimentar e têxtil) mas também 
as metalúrgicas. (SILVA, 2018, p. 57). 

Este controle existente frente ao desenvolvimento e ex-
pansão do município, foi se perdendo com o passar dos anos, 
impulsionado principalmente pelo aumento do preço da terra nas 
áreas centrais. Logo, como consequência do aumento do preço 
dos lotes, houve o início da constituição das periferias. 

Silva (2018, p. 61) complementa que a soma de um fluxo 
constante de migrantes chegando à cidade e uma massa de tra-
balhadores com salários deprimidos geraram uma demanda ha-
bitacional, a qual foi suprida pelo mercado paralelo de loteamen-
tos clandestinos; isso provocou um ciclo de ocupação irregular 
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do solo, situada nos limites do perímetro urbano. Sendo que a 
infraestrutura existente foi determinante para essas localizações. 

O crescimento acelerado das ocupações e a falta de regu-
lamentação sobre a criação de novos loteamentos foram dois dos 
motivos, os quais abordam a realidade atual do Município.  Con-
forme registros históricos, o único regramento existente à época 
era o de que as ruas criadas para circulação não podiam ter me-
nos de doze metros.  

Com o agravamento dos problemas ligados à habitação, 
no ano de 1950, foi promulgada a Lei Municipal nº 259, a qual 
fixava um novo perímetro a área suburbana, que era considerada 
como a área de transição entre a zona urbana e a zona rural. A 
legislação foi criada, entre outros objetivos, para garantir o re-
colhimento de impostos.  

No mesmo ano, com o elevado crescimento da população 
residente em zona urbana, foi promulgada a Lei Municipal nº 
304, a qual possuía como premissa o estímulo da verticalização 
das construções, bem como, expressava preocupação com a va-
lorização dos preços dos terrenos e imóveis a fim de garantir 
maiores lucratividades ao ramo imobiliário.  

Ressalta-se que com o desenvolvimento da cidade de Ca-
xias do Sul, houve grande destaque para o direito de proprie-
dade, restando a função social em segundo plano. Nestes termos, 
observa-se que ocorreu um interesse maior nas construções e nos 
lucros auferidos do que a saudável ocupação do solo. 

Outro fator que pode ser considerado como de extrema 
importância para a fomentação repentina da ocupação irregular 
do solo, foi a migração ocorrida para os grandes centros no início 
do Século XX, a qual ocorreu diante da promessa de melhor qua-
lidade de vida, com empregos formais e infraestrutura adequada. 
Silva (2018, p. 21) faz uma comparação com o cenário nacional 
à realidade enfrentada neste período pela Cidade de Caxias do 
Sul, conforme exposto abaixo: 

A cidade de Caxias do Sul, com suas grandes indústria e pro-
messas de ascensão social, atraiu um grande contingente de 
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pessoas para o trabalho fabril. O Brasil convivia com o êxodo 
rural; na época, a mecanização, a expansão da fronteira agrí-
cola e a “revolução verde” levaram à ainda maior concentração 
de terras no campo aos latifundiários, bem como, uma cres-
cente dificuldade de manutenção e permanência dos trabalha-
dores rurais, arrendatários e pequenos produtores, que passa-
ram a migrar para as cidades em busca de trabalho. (SILVA, 
2018, p. 21). 

Entretanto, juntamente com o crescimento acentuado da 
população nos centros urbanos, verifica-se que não houve o de-
vido acompanhamento do planejamento adequado. De acordo 
com Silva (2018), na cidade de Caxias do Sul a população ur-
bana passou de 114.008 no ano de 1970 para 264.805 no ano de 
1991. Como resposta a este crescimento e expansão da popula-
ção urbana, Rech e Rech (2010, p. 31) salientam que durante 
muitos séculos as cidades cresceram sem normas, exceto o pro-
jeto original que abrigava colonizadores. Desta forma, apesar da 
modernização das últimas décadas, as cidades têm improvisado 
formas urbanas, fabricando miséria nas suas periferias e amar-
gado com o caos. 

Portanto, destaca-se que as cidades cresceram de forma 
abrupta e desordenada, o que acabou por ocasionar problemas 
graves com a habitação, ante a ausência de planejamento ade-
quado. 

Ante o crescimento desordenado dos loteamentos clan-
destinos, ocorreu uma breve preocupação da municipalidade no 
intuito de regulamentar a criação dos loteamentos. Durante os 
anos de 1947 e 1951, houve uma discussão acerca do Plano Di-
retor da cidade, projeto que buscava trazer diretrizes a este ce-
nário, tornando mais acessível as obras e urbanização. Sendo que 
o referido instrumento publicado apenas no ano de 1953. Desse 
modo, Silva ressalta que:  

O projeto do Plano Diretor contrariava os interesses da manu-
tenção dos padrões urbanísticos da cidade, através do aban-
dono do traçado xadrez, tentando tornar mais acessíveis obras 
e urbanização. Também contrariava a criação de loteamentos 
com condições urbanas piores, altamente praticados à época 
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por loteadores irregulares e clandestinos, que negavam a infra-
estrutura básica e produziam lotes menores, criados com vistas 
unicamente a um lucro ainda maior, no mercado da terra. 
(SILVA, 2018, p.66). 

Posteriormente, no ano de 1952 ocorreu a promulgação 
da Lei Municipal nº 740, a qual trazia uma regulamentação para 
os loteamentos a serem criados dentro do perímetro urbano, com 
a fixação de tamanho mínimo para os lotes, largura de ruas, den-
tre outras diretrizes. A referida legislação também tratava da re-
gularização dos loteamentos já existentes.  

Na cidade de Caxias do Sul nota-se que existem diversos 
Loteamentos regularizados pela Lei Municipal nº 740, dentre 
eles: Bairro Bela Vista, Bairro Industrial, Bairro Floresta, Bairro 
Cruzeiro, Bairro Nossa Senhora de Fátima, entre outros. 

 Com a referida legislação foi abandonado o traçado xa-
drez e regular adotado inicialmente, trazendo formatos diferen-
tes aos quarteirões, posto que era insustentável a manutenção 
nos parâmetros projetados.  

Ante o exposto, evidencia-se que o Município de Caxias 
do Sul vem enfrentando problemas com o crescimento desorde-
nado e com a ocupação irregular do solo desde muito cedo, pois, 
nos mesmos moldes do crescimento populacional, houve um 
crescimento considerável dos loteamentos clandestinos e irregu-
lares, loteamentos estes os quais possuem como característica a 
ausência de planejamento, criados apenas para fins de alocar a 
população. Logo, tem-se que os loteamentos clandestinos e os 
loteamentos irregulares possuíram como marco principal de sur-
gimento, a expansão urbana, conforme ensina Silva: 

Os loteamentos clandestinos e irregulares nasceram por haver 
uma demanda considerável de habitação, devido ao desloca-
mento de grandes levas da população rural da Serra Gaúcha, 
dos Campos de Cima da Serra e do Litoral, para vender sua 
mão de obra a empresas caxienses. (SILVA, 2018, p. 22). 

Como complemento, é importante mencionar a diferen-
ciação existente acerca dos temas loteamentos clandestinos e lo-
teamentos irregulares. A priori, os loteamentos clandestinos são 
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considerados como aquele que é aberto e vendido de maneira 
ilegal, em relação à legislação de uso e parcelamento de solo, 
bem como sem atender às exigências de aprovação de plantas e 
alvarás, concedidos pelo poder municipal, ou sem a documenta-
ção regular exigida pelo cartório de registro de imóveis. Apre-
sentando como consequência mais grave para o comprador a de 
que sem a aprovação do poder municipal, o lote não pode ser 
registrado e consequentemente não pode ser realizada a escri-
tura. (MARICATO, 1987, p. 71). 

Logo, são considerados loteamentos clandestinos aque-
les que não possuem nenhum projeto ou aprovação do Poder Pú-
blico Municipal. Por sua vez, os loteamentos irregulares são 
considerados como aqueles que possuem projetos aprovados 
pelo Poder Público Municipal, entretanto, foram executados em 
desacordo com o planejado. Os conceitos de loteamento irregu-
lar e loteamento clandestino apresentam semelhança, sendo, em 
muitos casos, utilizados em conjunto.  

Para os cartórios de registro de imóveis os conceitos 
existentes no ordenamento jurídico são apenas: loteamentos re-
gulares os quais possuem aprovação do Poder Público, registro 
imobiliário com respectiva matrícula e loteamentos irregulares, 
os quais são desenvolvidos em desconformidade com a ordem 
jurídica.  

Conforme exposto, a habitação restou configurada desde 
muito cedo como um mercado a ser explorado com grandes po-
tenciais. A busca desenfreada por moradia nos grandes centros 
urbanos, como a cidade de Caxias do Sul, é considerada histori-
camente como um dos balizadores do tema.  

Ante a baixa valorização dos produtos agrícolas, os pos-
suidores de pequenas propriedades as quais localizavam-se pró-
ximo à área central e de grandes fábricas, viram como alternativa 
a exploração do mercado imobiliário. Estas pequenas proprieda-
des deixaram de trazer aos proprietários um retorno produtivo, 
passando a ter valor imobiliário. Por outrossim, pode-se afirmar 
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que a indústria metalúrgica trouxe a cidade de Caxias do Sul a 
evolução esperada pelos migrantes, uma vez que trazia como 
promessa aos imigrantes as melhores condições de vida.  

A indústria acelerou o processo de desenvolvimento das cida-
des. Concentrou população, para servir de mão de obra e de 
mercado; definiu classes sociais básicas, que se multiplicaram 
em setores mais diferenciados, à medida que a sociedade se 
tornava mais complexa; deu à cidade a característica básica do 
capitalismo – a concentração, tanto a nível espacial quanto so-
cial, deu à cidade, moderna a fisionomia que ela apresenta 
como fruto da industrialização, enquanto expressão plena do 
modo de produção capitalista. (RUA, 1993, p. 86). 

Nestes termos, observa-se que a indústria foi considerada 
como uma organizadora do espaço territorial, posto que, ao fi-
xar-se em determinada região, valoriza o preço da terra e traz 
ocupação aos arredores deste espaço. Assim ocorreu com Caxias 
do Sul/RS.  

Tem-se exemplo cristalino com a construção da empresa 
Marcopolo no Bairro Planalto. Ante a construção da unidade fa-
bril, houve uma grande explosão nas vendas dos terrenos que 
estavam sendo loteados, uma vez que a construção da unidade 
fabril levou para a localidade a valorização dos terrenos.  

Logo, a habitação passou a ser amplamente explorada, 
sem, entretanto, ser efetivada dentro das devidas legalidades, 
posto que à época, não haviam incentivos e projetos para lotea-
mentos considerados como populares, existindo apenas algumas 
diretrizes bastante brandas traçadas pelo Município. Portanto, há 
de se mencionar que o surgimento dos loteamentos irregulares 
não ocorreu de forma espontânea, conforme Silva (2018, p. 89-
90), visto que faz parte do projeto do sistema capitalista.    

A ilegalidade não é espontânea, faz parte do projeto do sistema 
capitalista, mesmo que mascarado no discurso oficial e pelas 
Constituições que, em tese, asseguram o direito à moradia e à 
função social da propriedade; há uma incapacidade sistêmica 
em prover a toda a população este direito. Os loteamentos clan-
destinos desenvolvem um mercado paralelo privado, de preço 
reduzido, com baixa qualidade habitacional, frente aos 
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loteamentos regulares, amenizando um problema conflitivo; 
mesmo que não sejam reconhecidos pelo Estado, são admiti-
dos, pois liberam os gestores de se preocuparem com gastos 
sociais para esta parcela da população. (SILVA, 2018, p. 
89,90). 

Diretamente ligado ao exposto acima, tem-se que a ci-
dade de Caxias do Sul sofreu entre os anos de 1972 a 1988 um 
período de grande expansão urbana, diante da criação de diver-
sos loteamentos irregulares e clandestinos os quais caracteriza-
ram-se pela ausência de políticas públicas socioambientais. Em 
que pese alguns esforços tenham sido empregados pelas Admi-
nistrações Públicas ao longo dos anos, tem-se que não podem 
ser considerados como suficientes para estancar o nítido pro-
blema social enfrentado ao longo de décadas.  

As cidades continuam crescendo de forma clandestina e 
descontrolada, sendo que o enfrentamento de tais problemas so-
ciais está diretamente ligado aos objetivos do presente trabalho. 
Os problemas sociais trazidos com estas ocupações irregulares 
existem e estão consolidados, cabendo aos governos locais a su-
peração destas barreiras para fins de um desenvolvimento eco-
nômico sustentável.   

 
4 LOTEAMENTOS IRREGULARES EXISTENTES NO MU-
NICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS  

 
Conforme analisado, anteriormente, a cidade de Caxias 

do Sul apresenta como fato gerador do seu aumento populacio-
nal o processo de migração oriundo da industrialização. Nesse 
sentido, verifica-se que o aumento populacional foi impulsio-
nado pela grande oferta de trabalho e consequentemente pela 
busca de melhor qualidade de vida. A implantação das indústrias 
no Município foi considerada como uma inovação ao cenário da 
economia, diversificando-a. 

A partir de 1970, após um século de ocupação territorial pelos 
imigrantes italianos, houve uma diversificação na economia, 
pois esta passou a explorar o ramo metalúrgico e mecânico, 
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aproveitando-se do período propício e dos incentivos fiscais 
oferecidos pelo governo militar. Assim, foi ampliado o parque 
industrial, e a cidade passou a ser reconhecida como segundo 
polo metalomecânico no âmbito nacional, destacando-se pelo 
evidente grau de atividade industrializada. Essa modernização 
ocasionou, também, o planejamento urbano em face da expan-
são intensiva sobre uma base territorial e, ainda, despertou o 
senso da gestão do Poder Público em questão. (HANSEL; OLI-
VEIRA; MACHADO, 2016, p. 63). 

Diante do aumento populacional de forma crescente sur-
giram os problemas habitacionais. Sendo que as famílias busca-
ram alocar-se da melhor maneira possível, entretanto muitas não 
possuíam capital e acabaram por ocupar zonas periféricas com 
condições precárias. 

A crescente busca por moradia deu origem desde cedo 
diversos problemas com a sub-habitação, posto que no ao de 
1979 foi detectado a existência de 24 núcleos habitacionais em 
áreas verdes. Neste mesmo ano houve a promulgação da Lei Mu-
nicipal nº 2.509, a qual, dentre outros dispositivos, ampliou o 
espaço urbano municipal de 3.600ha para 24.350ha. Posterior-
mente, nas décadas de 80 e 90 foi constatado, por levantamentos 
realizados pelo poder público municipal, a existência de diver-
sos problemas diretamente ligados a sub-habitação, trazendo di-
versos malefícios a seara socioambiental.  

No ano de 1988 ocorreu a promulgação da Lei Municipal 
nº 3.292 de 25 de novembro de 1988, a qual instituiu o programa 
de regularização dos parcelamentos irregulares e deu outras pro-
vidências. No referido ano, a Prefeitura Municipal registrou 
cerca de 110 loteamentos irregulares, conforme informações 
apuradas pela Secretaria Municipal de Urbanismo. Pela imagem 
abaixo, é possível mensurar a quantidade de loteamentos irregu-
lares existentes à época: 
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Figura 6 – Planta da área urbana e suburbana de Caxias do Sul/RS em 1988 

 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. Caxias do Sul- RS. Dispo-
nível em: http://arquivomunicipal.caxias.rs.gov.br/index.php/planta-da-area-urbana-
e-suburbana-de-caxias-do-sul-6. Acesso em: 02 de maio de 2020. 

Na imagem colacionada anteriormente, verifica-se as 
marcações realizadas por quadrados e retângulos, as quais iden-
tificam os loteamentos irregulares existentes à época.  

Os problemas ligados à habitação continuam a surgir e 
aumentar frente a constante expansão populacional. Atualmente, 
conforme registros da Secretaria Municipal do Urbanismo e da 
Coordenadoria de Regularização Fundiária, o Município de Ca-
xias do Sul/RS conta com aproximadamente 438 casos de lotea-
mentos irregulares catalogados no Cadastro de Parcelamentos 
Irregulares.  

Dentre estes casos, 108 são caracterizados como de Inte-
resse Social, 280 são caracterizados como de Interesse Especí-
fico e 50 casos são meramente reconhecidos pelo poder público 
municipal. Mais adiante estas categorias serão estudadas de 
forma mais aprofundada. Como instrumento de controle e regu-
larização dos loteamentos irregulares existentes, bem como 
forma de planejar o ordenamento da cidade, foi regulamentada 
a Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, denominada 
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como Estatuto da Cidade. 
O Estatuto da Cidade regulamenta o disposto nos artigos 

182 e 183 da Constituição Federal, assim como estabelece dire-
trizes de ordem pública, objetivando regulamentar a propriedade 
urbana em benefício da coletividade. Assim, o Estatuto da Ci-
dade prevê normas gerais diretamente ligadas ao direito urbanís-
tico, posto que cabe ao Poder Público Municipal a criação de 
mecanismos para controle do direito urbanístico. Nestes termos, 
o art. 4º, inciso III do Estatuto da Cidade define os instrumentos 
legais para planejamento urbanístico municipal, dentre eles: 
Plano Diretor, zoneamento ambiental, plano plurianual, gestão 
orçamentária participativa, entre outros.  

 O Município de Caxias do Sul/RS conta com o Sistema 
de Planejamento Municipal (SPM), o qual objetiva o desenvol-
vimento de um processo dinâmico e contínuo a fim de articular 
as políticas públicas e promover o planejamento integrado.  

O Sistema de Planejamento Municipal é composto, den-
tre outros mecanismos, pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado, o qual é considerado como um instrumento da política 
de desenvolvimento do Município. No Plano Diretor é traçado 
regras para ocupação do território, bem como há definição 
quanto ao uso e ocupação do solo.  

Nos termos do Art. 41 do Estatuto da Cidade, o plano 
diretor é considerado obrigatório para: 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
I – com mais de vinte mil habitantes; 
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações ur-
banas; 
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os ins-
trumentos previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Fede-
ral; 
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou ati-
vidades com significativo impacto ambiental de âmbito regio-
nal ou nacional. 
VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 
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inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos. (BRASIL, Lei nº 10.257/2001, 2020). 

Rech e Rech (2010, p. 87) ressaltam que o Plano Diretor 
é compreendido como um dos instrumentos eficazes para o pla-
nejamento, bem como vincula os atos do administrador de forma 
permanente a curto, médio e longo prazo, sob pena de responsa-
bilidade. Além disso, é visto como um projeto de cidade que não 
é de ninguém, mas que pertence a todos. (RECH; RECH, 2010, 
p.87) 

Nesse sentido, o Plano Diretor busca desenvolver um 
projeto de cidade sustentável, sendo que para isso é necessário 
que seja traçado um planejamento a ser seguido pelo Município, 
de médio ou longo prazo. Entretanto, o que tem se observado em 
uma crescente é a existência de diversas cidades mal planejadas, 
as quais acabam por trazer diversos problemas como por exem-
plo de mobilidade e alagamentos.  

Rech e Rech (2010, p. 86) complementam que: 
Em regra, o que se tem constatado são cidades mal planejadas, 
com enormes congestionamentos de trânsito, alagamentos que 
devastam cidades inteiras, loteamentos irregulares, favelas e 
ocupações inadequadas nas periferias, meio ambiente ecologi-
camente desequilibrado e cidades que nada tem de sustentá-
veis. Os administradores estão comprometidos com suas 
ideias, mas não estão contribuindo para um projeto definitivo 
de cidade sustentável para as presentes e futuras gerações. A 
regra é que continuemos ocupando todo o território brasileiro, 
sem planejamento. E depois de ocupado e os problemas cria-
dos, invocamos a ideologia o partido ou o candidato como sal-
vadores da pátria. (RECH; RECH, 2010, p.86). 

Além disso, evidencia-se que o Município de Caxias do 
Sul/RS instituiu as Leis Municipais nº 6.810/2007 e nº 
7.911/2014, as quais são denominadas como Lei do Parcela-
mento de Solo e Programa Regulariza Caxias, respetivamente. 

A Lei nº 6.810/2007 disciplinou o parcelamento de solo 
para fins urbanos no Município e tratou da regularização fundi-
ária sustentável. Por sua vez, a Lei nº 7.911/2014 possui o obje-
tivo de normatizar normas e parâmetros para a Regularização 
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Fundiária, bem como, deu outras providências em nível Munici-
pal. O art. 1º da Lei nº 7.911/2014 menciona que:  

Art. 1º Fica instituído o PROGRAMA REGULARIZA CA-
XIAS, que dispõe sobre as normas e parâmetros gerais para a 
adequação dos parcelamentos irregulares ao planejamento ur-
bano, previsto no Plano Diretor Municipal, e tem como obje-
tivo promover a regularização fundiária plena em áreas de in-
teresse social e de interesse específico consolidadas no Muni-
cípio de Caxias do Sul. (CAXIAS DO SUL, Lei 7.911/2014, 
2020).  

Conforme previsto no art. 1º, supramencionado, os par-
celamentos podem ser caracterizados como de interesse social 
ou de interesse específico. Assim, são considerados como par-
celamentos de interesse social aqueles ocupados predominante-
mente por população de baixa renda, conforme prevê a legisla-
ção, nos seguintes casos:  

Art. 4º Independente da classificação, os parcelamentos pode-
rão ser caracterizados como de interesse social ou de interesse 
específico. 
§ 1º Serão caracterizados como de interesse social os assenta-
mentos irregulares ocupados, predominantemente, por popula-
ção de baixa renda, nos casos: 
I - em que a área esteja ocupada, de forma mansa e pacífica, 
há, pelo menos, 5 (cinco) anos; 
II - de imóveis situados em ZEIS; ou 
III - de áreas do Município declaradas de interesse para implan-
tação de projetos de regularização fundiária de interesse social. 
(CAXIAS DO SUL, Lei 7.911/2014, 2020).  

Por sua vez, os parcelamentos irregulares de interesse es-
pecífico, a priori da legislação municipal, são todos aqueles não 
caracterizados como de interesse social. Recentemente foi revi-
sado o Plano Diretor do Município de Caxias do Sul/RS, o qual 
é considerado como um dos instrumentos mais eficazes para o 
planejamento da cidade. Desse modo, é importante mencionar a 
Lei Complementar nº 589 de 19 de novembro de 2019, a qual 
instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PPDI) 
do Município de Caxias do Sul.  

De acordo com o art. 6º da referida Lei Complementar, é 
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dever do PPDI, observadas as normas balizadoras: 
Art. 6° O PDDI deve: 
I - guiar o desenvolvimento da cidade de forma integrada para 
garantir investimentos que considerem as demandas de todas 
as áreas de atuação da administração pública em acordo com 
as formas desejáveis de uso e ocupação do solo e a oferta e 
disposição física de equipamentos públicos, agregando valor à 
população a longo prazo por meio do aumento da qualidade de 
vida, da sustentabilidade e da redução dos custos sociais e eco-
nômicos de funcionamento da cidade; e 
II - propiciar princípios e regras orientadoras da ação do poder 
público e dos agentes que constroem e utilizam o espaço ur-
bano, visando promover ordenação dos espaços do município 
e a urbanização que garanta o direito à cidade e à cidadania de 
forma mais justa. (Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, Lei Com-
plementar nº 589/2019, 2020).   

O Estatuto da Cidade considera o plano diretor como um 
instrumento básico no desenvolvimento e expansão urbana, que 
deve ser revisto a cada dez anos, pelo menos, conforme disposto 
no art. 40 do Estatuto da Cidade.  

Ao mencionar desenvolvimento e expansão urbana, o le-
gislador buscou trazer ao tema a criação das chamadas áreas de 
expansão urbana, aquelas cujas encontram-se no entorno do pe-
rímetro urbano e possuem potencial para futuras expansões ur-
banas. A preocupação com o tema ligado a Regularização Fun-
diária encontra-se prevista no art. 2º, XIV do Estatuto da Cidade: 

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno de-
senvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
[...] 
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas 
por população de baixa renda mediante o estabelecimento de 
normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edi-
ficação, consideradas a situação socioeconômica da população 
e as normas ambientais; 
[...]. (BRASIL. Lei nº 10.257/2001, 2020). 

Também há previsão sobre o tema no art. 39 do Plano 
Diretor do Município de Caxias do Sul:  

Art. 39. A Política Municipal de Regularização Fundiária 
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visará: 
I - promover discussão continuada dos instrumentos de regula-
rização fundiária previstos na Lei Federal n. 13.465/2017 e de-
mais leis afetas à matéria, fomentando a visão sistêmica do as-
sunto entre todos os atores envolvidos nos procedimentos de 
regularização; 
II - utilizar como instância de discussão o Grupo de Trabalho 
de Regularização Fundiária (GTRF), com adoção de pautas es-
pecíficas quanto a titulação e urbanização; 
III - valorizar a perspectiva preventiva nas estratégias e nos 
processos de regularização fundiária, a fim de garantir a posse 
futura da propriedade regularizada com estabilidade dos nú-
cleos habitacionais, por meio da instrumentalização necessária 
para captura da mais valia proporcionada pela regularização 
fundiária, que servirá para financiamento de implantação de in-
fraestrutura em ocupações de interesse social; 
IV - criar espaços e mecanismos de mediação de conflitos fun-
diários; e 
V - disponibilizar assistência técnica e jurídica gratuitamente 
para a população de baixa renda, envolvendo os diversos atores 
do processo de regularização, facultada a realização de PPPs. 
(Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, Lei Complementar nº 
589/2019, 2020).   

A fim de trazer aplicabilidade ao disposto acima, o Ca-
pítulo II, Seção II do Plano Diretor, estabelece o Zoneamento do 
Município de Caxias do Sul. Pela política de Zoneamento obje-
tivou-se dividir o território em zonas, setores e áreas, conforme 
prevê o art. 49 da Lei Complementar nº 589/2019 (PDDI).  

O mapeamento realizado para divisão do município em 
zonas encontra-se nos Anexos 07 e 12 do Plano Diretor. Para 
análise deste Zoneamento do setor Urbano, colacionamos abaixo 
o Anexo 12 do Plano Diretor: 
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Figura 7 – Zoneamento Urbano – Anexo 12 PDDI 

 
Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Caxias do Sul- RS. Disponível 
em: https://gcpstorage.caxias.rs.gov.br/documents/2019/11/d5320b22-4493-43e6-
86c9f23bf0ec1db3.pdf. Acesso em: 02 de maio de 2020. 

Conforme imagem, verifica-se a preocupação do Muni-
cípio com o tema da regularização fundiária, bem como a siste-
matização de divisão em zonas para maior aplicabilidade do dis-
posto na legislação referente ao tema, cumprindo o estabelecido 
no Estatuto da Cidade.  

Dentre as divisões em zonas trazidas pelo PPDI, mere-
cem destaque algumas as quais objetivam retirar da informali-
dade os assentamentos irregulares, sendo elas as Zonas de Uso 
Especial (ZUE), Zona Específica Altos de Galópolis e Zona Es-
pecífica Morro Alto (ZEMA).  

Conforme o texto legal, as Zonas de Uso Especial são 
áreas objeto de plano de ocupação específico, sendo classifica-
das em Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) e Zona Espe-
cial do Novo Aeroporto (ZENA), disposto no art. 564 do referido 

 
4 Art. 56. As Zonas de Uso Especial (ZUE) compreendem as áreas reservadas a em-
preendimentos habitacionais e destinadas a comércio, serviços e equipamentos de uso 
público, e serão objeto de plano de ocupação específico, classificando-se em: 
I - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS): compreende as áreas sujeitas a critérios 
especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo, onde há interesse público em 
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diploma legal.  
Por sua vez, a Zona Específica Altos de Galópolis 

(ZEAG) e a Zona Específica Morro Alto (ZEMA), previstos no 
art. 50, inciso XV e XVI, respectivamente, tratam-se de áreas 
com existência de loteamentos irregulares consolidados, onde 
tornou-se passível a regularização fundiária mediante solução 
dominial do imóvel, bem como mediante definição de projeto de 
urbanização a ser elaborado em observância as legislações mu-
nicipais, estadual e federal.  

A Zona Específica Altos de Galópolis (ZEAG) é um dos 
diversos casos de loteamentos irregulares catalogados pelo Mu-
nicípio de Caxias do Sul/RS, que busca a regularização fundiária 
do loteamento consolidado existente. Adiante será tratado de 
forma mais aprofundada o tema atinente a Regularização do Lo-
teamento Altos de Galópolis. Evidencia-se que o controle dos 
loteamentos existentes no Município de Caxias do Sul/RS é feito 
a partir sistema Geocaxias, o qual encontra-se previsto no art. 27 
da Lei Municipal nº 7.911 de 15 de dezembro de 2014, intitulada 
como Programa Regulariza Caxias. Por meio do sistema Geoca-
xias há a possibilidade de realizar o mapeamento com informa-
ções geoprocessadas o qual demonstra com maior clareza o pro-
blema enfrentado pelo Município de Caxias do Sul/RS com a 

 
ordenar a ocupação por meio de urbanização e regularização fundiária, implementar 
ou complementar programas habitacionais de interesse social, subdividindo-se em 
duas categorias: 
a) ZEIS 1: áreas públicas ou particulares ocupadas por assentamentos de população 
de baixa renda na zona urbana, caracterizadas pelo interesse público e promoção da 
regularização fundiária e urbanística, recuperação ambiental, qualificação urbana e 
integração à cidade; e 
b) ZEIS 2: glebas/imóveis não edificados ou subutilizados, localizados na zona ur-
bana, necessários à implantação de programas habitacionais de interesse social ou 
equipamentos públicos urbanos ou comunitários, os quais poderão ser objeto de apli-
cação do instrumento de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; e 
II - Zona Especial do Novo Aeroporto (ZENA): objetiva o regramento e ordenamento 
da ocupação e uso do solo daquele espaço e seu entorno mediante o atendimento às 
normas específicas de proteção do referido equipamento e está delimitada no Anexo 
07 desta Lei Complementar. (RIO GRANDE DO SUL. CAXIAS DO SUL, LEI 
COMPLEMENTAR Nº 589/2019, 2020).   
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existência de dezenas de loteamentos irregulares em seu territó-
rio.  

Assim, mesmo com as ferramentas de controle existen-
tes, as quais são aprimoradas constantemente com o auxílio da 
tecnologia, as ocupações irregulares ainda são consideradas 
como um grande impasse a ser superado em âmbito nacional. 

Portanto, nos termos da legislação federal é dever do Po-
der Público Municipal a implementação de políticas públicas 
adequadas com o objetivo de retirar da informalidade os lotea-
mentos irregulares existentes, a fim de que se possa recolher tri-
butos e implementar melhorias às condições de vida dos ali re-
sidentes, garantindo o direito constitucional à moradia digna e 
adequada.  

Com a promulgação da Lei Federal nº 13.465/2017 evi-
dencia-se que esta premissa se tornou ainda mais acessível, 
posto que, além das legislações municipais, o Brasil conta com 
uma legislação no âmbito nacional atinente ao presente tema, 
desburocratizando-o e trazendo maior aplicabilidade aos casos 
concretos.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente trabalho teve por objetivo analisar as legisla-

ções e inovações referente ao tema da Regularização Fundiária, 
observando as diretrizes traçadas pelo ordenamento jurídico bra-
sileiro.  

Desse modo, iniciou-se com a exposição do conceito de 
propriedade no Brasil e sua origem. Para isso, fez-se necessária 
a análise do tema como um todo, posto que este constitui um 
direito real, individual e fundamental para a sociedade, estando 
diretamente ligado com a função social.  

A propriedade tem sua origem ainda no período de ocu-
pação territorial pelos indígenas, onde ela era compartilhada. 
Posteriormente, o tema sofreu alterações, realizando uma 
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abordagem desde o período colonial, no qual passou a se notar 
resquícios da caracterização da propriedade privada. 

Com o passar dos anos, o tema sofreu diversas alterações 
frente a evolução dos povos e a adaptação das legislações, não 
possuindo até a atualidade um conceito fixo. Entretanto, com a 
Constituição Federal de 1988 a Função Social tornou-se efetiva-
mente um elemento essencial ao direito de propriedade, sendo 
princípios os quais se complementam.  

A Função Social da propriedade é considerada como uma 
garantia fundamental, conforme disposto no art. 5º, inciso XXIV 
da Constituição Federal. Logo, ao exercer seu direito a proprie-
dade e agir em favor de seus interesses, o proprietário deverá 
observar sobretudo o interesse social previsto no ordenamento 
jurídico.  

Em contrapartida, outro instituto do qual merece atenção 
é o direito à moradia, visto que faz parte dos direitos essenciais 
e representa uma concepção acerca da dignidade da pessoa hu-
mana. O direito à moradia também é considerado como um di-
reito fundamental, previsto pela Carta Magna, sendo conside-
rado ainda como uma cláusula pétrea, não podendo ser abolido 
da legislação, apenas modificado para trazer efetividade ao 
tema.  

Por conseguinte, restaram analisados os temas atinentes 
ao parcelamento do solo e a regularização fundiária em um ce-
nário enfrentado primeiramente em nível nacional e posterior-
mente em nível regional, passando-se a análise dos casos exis-
tentes no Município de Caxias do Sul/RS com suas respectivas 
evoluções. 
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