
 

 

  

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO  

REGIONAL – MESTRADO E DOUTORADO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM  

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

 

Jordana Margareth Reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E A EXPANSÃO DA PERIFERIA 

URBANA DE SANTA CRUZ DO SUL/ RS - BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Cruz do Sul 

2018 



 

 

Jordana Margareth Reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E A EXPANSÃO DA PERIFERIA 

URBANA DE SANTA CRUZ DO SUL/ RS - BRASIL 

 

 

  

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Regional - 
Mestrado e Doutorado, Área de Concentração em 
Desenvolvimento Regional, Linha de Pesquisa em 
Território, Planejamento e Sustentabilidade, 
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, 
como requisito parcial para obtenção do título de 
Mestre em Desenvolvimento Regional. 
 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Erica Karnopp 
Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Rosí Cristina Espíndola 
da Silveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Cruz do Sul 

2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R375i          Reis, Jordana Margareth 

A indústria da construção civil e a expansão da periferia urbana 

de Santa Cruz do Sul / RS - Brasil / Jordana Margareth Reis. – 

2018. 

 170 f. : il. ; 30 cm. 

 

Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – 

Universidade de Santa Cruz do Sul, 2018. 

Orientadora: Profª. Drª. Érica Karnopp. 

Coorientadora: Profª. Drª. Rosí Cristina Espíndola da Silveira. 

 

1. Construção civil. 2. Desenvolvimento sustentável. 3. 

Urbanização – Santa Cruz do Sul (RS). 4. Industrialização – Santa 

Cruz do Sul (RS). I. Karnopp, Érica. II. Silveira, Rosí Cristina 

Espíndola da. III. Título. . 2. Interação social em idosos. 3. Saúde do idoso. 4. Política urbana. 5. Qualidade de vida. I. Scröeder, Christine da Silva.  

                

CDD: 304.23098165 

                       Bibliotecária responsável: Jorcenita Alves Vieira - CRB 10/1319 



 

 

Jordana Margareth Reis 

 

 

 
 

A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E A EXPANSÃO DA PERIFERIA 

URBANA DE SANTA CRUZ DO SUL/ RS – BRASIL 

 

 

Esta dissertação foi submetida ao Programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – 
Mestrado e Doutorado; Área de Concentração em 
Desenvolvimento Regional; Linha de Pesquisa em 
Território, Planejamento e Sustentabilidade, 
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, 
como requisito parcial para obtenção do título de 
Mestre em Desenvolvimento Regional. 

 
 
 
 

Dr.ª Erica Karnopp  

Professora Orientadora – UNISC 

 

 

Dr.ª Rosí Cristina Espíndola da Silveira 

Professora Coorientadora - UNISC 

 

 

Dr. Rogério Leandro Lima da Silveira  

Professor examinador – UNISC 

 

 

Dr. Rógis Juarez Bernardy 

Professor examinador – UNOESC 

 

 

Santa Cruz do Sul 

 2018 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Como reconhecimento pela contribuição na trajetória para a realização deste 

trabalho, são muitos aqueles aos quais eu dedico os meus agradecimentos. 

Em primeiro lugar, sou grata a Deus, pela vida, e a minha família, pelo apoio e 

amor incondicionais. 

Agradeço aos professores, colegas e funcionárias do Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR/UNISC), pelo ensino, 

companheirismo e dedicação; especialmente às professoras Dr.ª Erica Karnopp e 

Dr.ª Rosí Cristina Espíndola da Silveira, por me guiarem no árduo caminho do 

desenvolvimento da dissertação. 

Sou grata à professora Dr.ª Heleniza Ávila Campos (PROPUR/UFRGS), pelas 

considerações na Banca de Qualificação do Projeto de Dissertação. 

Meus agradecimentos ao professor Dr. Rogério Leandro Lima da Silveira 

(UNISC), pelas valiosas contribuições ao longo da elaboração do projeto, bem como 

na Banca de Qualificação do Projeto e na Banca de Defesa da Dissertação. 

Obrigada ao professor Dr. Rógis Juarez Bernardy (UNOESC), por aceitar o 

convite para participar da Banca de Defesa da Dissertação e por suas 

considerações. 

Minha gratidão à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), pela concessão da Bolsa Taxas que viabilizou meu ingresso no 

curso, bem como à Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), pela acolhida e 

pela excelente infraestrutura disponibilizada. 

Também sou grata à Vêneto Empreendimentos Imobiliários Ltda., por ter me 

possibilitado a compatibilização de horários para assistir às disciplinas e, assim, 

atender às demandas acadêmicas e profissionais.  

Por fim, ressalto os meus agradecimentos à Prefeitura Municipal de Santa Cruz 

do Sul, bem como aos diferentes grupos de entrevistados, pela receptividade e 

disponibilização do acesso às informações necessárias para a pesquisa. 

 

A todos vocês, meu muito obrigada! 

 



 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação objetiva analisar a participação da indústria da construção civil na 

expansão da periferia urbana de Santa Cruz do Sul/ RS. Compreende-se aqui, por 

periferia urbana, o significado que adquire na atualidade, onde habitações populares 

passaram a dividir espaço no entorno da cidade com moradias de luxo. Nesse 

sentido, a pesquisa teve como foco os loteamentos e condomínios horizontais com 

fim residencial aprovados no período 2006-2015, cujo incremento foi viabilizado 

tanto pela atuação do Estado, através de políticas públicas habitacionais, quanto 

pelo mercado imobiliário, com a atuação especulativa e o lançamento de novos 

produtos. No entanto, ao passo que a movimentação do mercado imobiliário se 

mostra vital sob o ponto de vista econômico, traz à tona a preocupação com um 

desenvolvimento que seja sustentável, evidenciando a relevância de tratá-lo como 

uma das questões teóricas. Dessa forma, tendo como método de abordagem o 

materialismo histórico-dialético, a pesquisa buscou caracterizar a indústria da 

construção civil em Santa Cruz do Sul/ RS; analisar as estratégias de atuação da 

indústria da construção civil na periferia urbana; e identificar que ações, voltadas ao 

desenvolvimento sustentável, são adotadas pelas construtoras durante a 

prospecção e a execução de empreendimentos imobiliários na periferia urbana. 

Alinhados às questões norteadoras da pesquisa, foram realizados levantamentos de 

dados em órgãos competentes e conduzidas entrevistas semiestruturadas, sendo os 

resultados analisados à luz do referencial teórico-metodológico. Com isso, pode-se 

observar que o mercado imobiliário do município se caracteriza pelo predomínio de 

construtoras locais, de pequeno a médio porte, que atuam com distintos produtos. 

As estratégias de atuação das construtoras na periferia urbana variam de acordo 

com o seu porte e o público alvo, sendo o tipo e a localização do empreendimento 

relacionados ao poder aquisitivo. Nessa linha, ações voltadas ao desenvolvimento 

sustentável, tais como o uso de tecnologias construtivas, surgem ainda de modo 

restrito. Assim, a participação da indústria da construção civil no processo ocorre por 

meio de um conjunto de dinâmicas do mercado imobiliário, no qual se pode observar 

os movimentos de articulação e de contraposição de distintos agentes sociais, 

produtores e usuários, no processo de (re)produção do espaço urbano. 

 

Palavras-chave. Periferia urbana. Construção civil. Desenvolvimento sustentável. 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze the participation of the construction industry in the 

expansion of the urban periphery of Santa Cruz do Sul / RS. It is understood here, by 

urban periphery, the meaning that it acquires in the present time, where popular 

dwellings began to divide space in the surroundings of the city with luxury houses. In 

this sense, the research focused on the residential subdivisions and condominiums 

approved in the period 2006-2015, whose increase was made possible both by the 

State's actions, through public housing policies, and by the real estate market, with 

speculative activity and launch of new products. However, while the movement of the 

real estate market is vital from the economic point of view, it raises the concern for a 

development that is sustainable, evidencing the relevance of treating it as one of the 

theoretical issues. Thus, having as a method of approach the dialectical historical 

materialism, the research sought to characterize the construction industry in Santa 

Cruz do Sul / RS; analyze the performance strategies of the civil construction industry 

in the urban periphery; and identify which actions, aimed at sustainable development, 

are adopted by the builders during the exploration and execution of real estate 

projects in the urban periphery. Aligned with the guiding questions of the research, 

data were collected in competent organs and semi-structured interviews were 

conducted, with the results analyzed in the light of the theoretical-methodological 

framework. With this, it can be observed that the real estate market of the 

municipality is characterized by the predominance of local constructors, from small to 

medium size, who work with different products. The strategies of the construction 

companies in the urban periphery vary according to their size and the target public, 

being the type and the location of the real estate development related to the 

purchasing power. In this line, actions aimed at sustainable development, such as 

the use of constructive technologies, still arise in a restricted way. Thus, the 

participation of the construction industry in the process occurs through a set of 

dynamics of the real estate market, in which one can observe the articulation and 

contrast movements of different social agents, producers and users, in the process of 

(re) production of urban space. 

 

Keywords. Urban periphery. Construction industry. Sustainable development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em função da riqueza das dinâmicas, o espaço urbano das cidades médias 

brasileiras tem sido foco de inúmeros estudos teóricos e pesquisas empíricas. Na 

definição dos recortes, grande parte tem focado a análise sobre a área central, e nos 

casos em que é aludida a periferia urbana, pode-se notar o emprego de distintas 

conotações sociais e econômicas, conforme a temática adotada. Nas investigações, 

destaca-se ainda a questão teórica do desenvolvimento sustentável, visto que, se 

por um lado, pode ser considerada incipiente frente ao volume total de estudos 

urbanos, por outro, sua abordagem é cada vez mais importante na realidade atual.    

Nesse contexto, a presente dissertação tem como tema a participação da 

indústria da construção civil na expansão da periferia urbana de Santa Cruz do Sul/ 

RS - Brasil no período 2006-20151, devido a sua relevância na (re)produção do 

espaço urbano. A partir do levantamento do estado da arte, observa-se que as 

tendências de expansão têm demonstrado o seu crescimento de forma horizontal e 

vertical, sendo que a delimitação temporal definida na pesquisa contempla tanto a 

criação de novas políticas públicas de habitação popular quanto o incremento dos 

novos produtos imobiliários. 

Compreende-se por periferia urbana, para fins desta pesquisa, o significado 

que adquire na atualidade, na qual habitações populares passaram a dividir espaço 

no entorno da cidade com moradias de luxo, dada a presença dos novos produtos 

imobiliários, os quais, analisam Campos, Silveira e Cruz (2014), modificam o padrão 

de organização entre centro e periferia e redefinem o significado tradicional da 

periferia urbana, em relação ao seu conteúdo social e econômico. Segundo Silveira 

(1997), os grandes proprietários fundiários costumam aguardar a maior valorização 

da área para fragmentar a sua propriedade e comercializá-la por etapas. Nessa 

linha, o espaço rural torna-se urbano em função da extensa área requerida para a 

execução dos empreendimentos, dinâmica que é abordada no Plano Diretor. 

Com o olhar para as cidades brasileiras, evidencia-se que estão cada vez mais 

inseridas no processo de incremento da urbanização, experimentando, no cotidiano, 

as contradições que permeiam a sociedade referentes à vida na cidade. Na 

                                                 
1 Nesta pesquisa, a expansão da periferia urbana se refere ao surgimento de novos loteamentos e 
condomínios horizontais residenciais. Os loteamentos caracterizam-se por serem abertos e os 
condomínios por serem murados, incluindo neste último, os loteamentos fechados. 



12 

 

atualidade, cerca de 85% da população do País é considerada urbana (IBGE, 2016), 

cabendo mencionar que a metodologia do cálculo está em processo de revisão. 

Conforme Soares (2014), seguindo tendências globais e principalmente latino-

americanas, há uma reestruturação urbana sendo realizada nas cidades brasileiras, 

onde a expansão urbana ocorre tanto de modo horizontal quanto vertical.  

No sentido dessa tendência global, nota-se que, em Santa Cruz do Sul/ RS, a 

movimentação do mercado imobiliário tem crescido com o incremento da 

verticalização urbana (OLIVEIRA, 2012) e da construção de novos loteamentos e 

condomínios fechados (FRÖHLICH, 2015), em decorrência de ações provenientes 

tanto da atuação do Estado, através de políticas públicas habitacionais, quanto do 

mercado imobiliário por meio da sua dinâmica de atuação especulativa e da 

produção de novos produtos imobiliários.  

Analisando os estudos acerca do espaço urbano brasileiro, torna-se nítido que 

a realidade das cidades contempla diversos agentes sociais produtores e usuários, 

cada qual com seus interesses, necessidades e expectativas, os quais, muitas 

vezes, podem se articular ou se contrapor, questões retratadas em obras como de 

Harvey (1980), Corrêa (1993) e Carlos (2007). O papel da indústria da construção 

civil se revela ao ser responsável por concretizar a expansão urbana com a 

execução das habitações, exceto as realizadas por autoconstrução, sendo de suma 

relevância o modo como conduz as suas atividades no tocante ao tipo de 

modificação que implica no espaço, podendo-se exemplificar, como boa prática, a 

opção por fazer uso de tecnologias construtivas sustentáveis, e como aspecto 

negativo, a incidência de construções irregulares e as suas consequências.    

De acordo com Corrêa (1993), via de regra, nas cidades dos países 

subdesenvolvidos, não há interesse primordial em produzir habitações populares, 

sendo o foco direcionado à construção de habitações para as classes com maior 

poder aquisitivo. Porém, afirma que, quando a produção de imóveis para tal classe é 

saturada, e existe deficit de residências populares, há o movimento do capital 

imobiliário em buscar a ajuda do Estado como parceiro para viabilizar a execução 

dessas habitações. Infere-se que, embora essa lógica tenha sido apresentada pelo 

autor há mais de duas décadas, ainda se mostra atual no Brasil enquanto um país 

emergente. Além disso, cabe citar que, em um período recente, pós-2007, nota-se 

também a iniciativa do Estado brasileiro enquanto protagonista na viabilização de 

habitações populares por intermédio de políticas públicas habitacionais. 
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Tendo em vista a valorização desigual do solo, pautada por sua localização e 

pela presença ou não de amenidades na área (CORRÊA, 1993), verifica-se, nas 

cidades médias, a crescente oferta de novos produtos imobiliários, os quais, 

conforme Campos, Silveira e Cruz (2014), consistem em condomínios e loteamentos 

fechados direcionados à população de maior poder aquisitivo. Considerando a lenta 

obsolescência dos produtos imobiliários (BOTELHO, 2007), tais empreendimentos 

se apresentam como importantes mecanismos para a criação de demanda no 

mercado, sendo significativa a participação do marketing na criação da demanda ao 

ofertar atributos diferenciados, como a segurança e o contato com a natureza, que 

são cada vez mais valorizados ao passo que aumenta a violência nas cidades 

(CAMPOS; SILVEIRA; CRUZ, 2014).  

Sobre a produção da periferia urbana em Santa Cruz do Sul, observa-se que, 

historicamente, foi marcada pela presença de loteamentos, muitas vezes irregulares, 

nos quais trabalhadores operários produziam suas residências através da 

autoconstrução, e onde migrantes, em busca de emprego, encontravam lugar para 

se instalar (SILVEIRA, 1997). Embora as residências populares não sejam o foco 

principal do mercado imobiliário (CORRÊA, 1993), é notável que, sobretudo na 

última década, aumentou o número de loteamentos para a população de baixa e 

média renda, viabilizados por políticas habitacionais e de financiamento facilitado, 

como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado em 2007, e o 

Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), iniciado em 2009.  

A ação do Estado para viabilizar a construção de habitações populares, que 

minimiza para a população de baixa renda a necessidade de autoconstrução, aliada 

à presença dos novos produtos imobiliários, demonstram que as ações da indústria 

da construção civil e sua rede de relações têm se estendido da área central em 

direção à periferia urbana, implicando na modificação do uso do solo e na expansão 

do espaço urbano, que segundo Carlos (2007, p. 11), “se revela condição, meio e 

produto da ação humana – pelo uso – ao longo do tempo”. 

Referente à expansão do seu perímetro urbano, Silveira, Bergamaschi, Oliveira 

e Bozzetti (2014) afirmam que a mesma ocorreu de modo diferente nas áreas da 

cidade. Apontam que, na zona sul, verificam-se loteamentos para a população de 

baixa renda, vinculada à instalação de novas indústrias, notadamente as fumageiras, 

cujo capital teve grande participação na produção do mercado imobiliário da cidade. 

Na zona norte, junto ao Cinturão Verde, os autores explicam que, no final dos anos 
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1990, surgiu a produção de novos produtos imobiliários para a população de alta 

renda. Aludem que, após 2005, nota-se a expansão para o nordeste, com a 

construção de loteamentos voltados à classe média, bem como a sudeste, pela 

execução de novos loteamentos populares. Sobre o processo de verticalização, 

citam que se intensificou na área central, e desta em direção à zona norte. 

Com tal realidade, acredita-se que a fragmentação dos espaços, percebidos 

como mercadorias (CARLOS, 2007), repercute em distintas formas de segregação 

urbana. Na atualidade, visualiza-se não só a segregação socioespacial, dada a 

impossibilidade de acesso à aquisição de determinada área em função do preço 

(BOTELHO, 2007), como também o fenômeno da autossegregação, que conforme 

Palma, Rodrigues e Bozzetti (2014), caracteriza-se pela vontade voluntária de residir 

em áreas distantes do centro e, de preferência, cercadas por muros, onde não há 

diferenças econômicas, sociais ou de comportamento; demanda (induzida ou não) 

que vai ao encontro do que é ofertado pelos novos produtos imobiliários.  

Assim, destaca-se que cabe ao Estado regular e fiscalizar a ação do mercado 

imobiliário, visando a um desenvolvimento urbano sustentável; podendo-se 

mencionar o Conselho Municipal de Planejamento Urbano (COMPUR), referido no 

Plano Diretor (SANTA CRUZ DO SUL, 2007), como um possível elo entre poder 

público e sociedade civil. Ressalta-se que vários agentes que interferem na 

(re)produção do espaço possuem representação nesse Conselho. Lembrando que, 

segundo Corrêa (1993), há diferentes agentes sociais responsáveis por (re)fazer a 

cidade, podendo-se citar o Estado, os proprietários dos meios de produção, os 

proprietários fundiários, os promotores imobiliários e os grupos sociais excluídos. 

Nesse contexto, ao passo que se admite, por um lado, que a movimentação do 

mercado imobiliário tem papel fundamental para aquecer a economia, por outro, 

emerge-se a preocupação com um desenvolvimento que seja sustentável, 

considerando as questões decorrentes dos processos de fragmentação espacial, 

segregação urbana e carência de proteção das áreas verdes, aliada à dificuldade de 

inspeção geral pelos órgãos competentes.  

Dessa forma, defende-se a importância de balizar a investigação tendo como 

uma das questões teóricas o desenvolvimento sustentável, cabendo explicitar desde 

já o que se entende por tal conceito nesta pesquisa, visto que não há consenso 

entre teóricos. A definição mais aceita é aquela do Relatório Brundtland ou “Nosso 

Futuro Comum” (1991), publicado pela primeira vez em 1987, que o define como 
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aquele capaz de assegurar as necessidades das futuras gerações. Nesta pesquisa, 

aliada à busca por melhor compreender a participação da indústria da construção 

civil na expansão da periferia urbana de Santa Cruz do Sul, analisou-se se a mesma 

ocorre em uma perspectiva sustentável de acordo com o entendimento dos agentes 

sociais envolvidos, tendo presente que esses dispõem de distintas visões acerca do 

seu significado e relevância, as quais se revelam pelas contradições no processo.                 

Com isso, destaca-se que as implicações da participação da indústria da 

construção civil na expansão da periferia urbana dependem da sua forma de 

atuação e das relações que estabelece com os demais agentes sociais desde a 

prospecção do empreendimento imobiliário, pois tem potencial tanto para contribuir 

com o desenvolvimento sustentável, quanto para aprofundar perdas ambientais e 

desigualdades sociais, o que demonstra a necessidade de se considerar os seus 

condicionantes, obstáculos e oportunidades de atuação. Assim, tendo em vista as 

implicações da ação da indústria da construção civil sobre os espaços onde atua, 

questionou-se como ocorre a participação da indústria da construção civil na 

expansão da periferia urbana de Santa Cruz do Sul/ RS no período 2006-2015? 

Tendo por base o problema de pesquisa e o referencial teórico-metodológico 

construídos, colocaram-se as questões norteadoras da investigação, a saber: Como 

se apresenta o mercado imobiliário e quais as características da indústria da 

construção civil em Santa Cruz do Sul/ RS? Em quais locais da periferia urbana, e 

com quais tipos de produtos a indústria da construção civil têm atuado? Quais as 

razões que a leva a atuar na periferia? Com que agentes se relaciona na produção 

dos empreendimentos? O que se entende por desenvolvimento sustentável? Como 

a indústria da construção civil entende a sua participação na expansão da periferia 

urbana em relação à produção sustentável de seus empreendimentos e de seus 

reflexos para o conjunto da cidade? Como os usuários dos empreendimentos e os 

demais agentes sociais entendem essas questões? 

Os questionamentos elencados anteriormente refletem-se nos objetivos da 

pesquisa, os quais buscou-se alcançar para elucidar as questões propostas. A partir 

do objetivo geral de analisar a participação da indústria da construção civil na 

expansão da periferia urbana de Santa Cruz do Sul/ RS, a pesquisa foi guiada pelos 

objetivos específicos de caracterizar a indústria da construção civil em Santa Cruz 

do Sul/ RS; analisar as estratégias de atuação da indústria da construção civil na 

periferia urbana; e identificar que ações, voltadas ao desenvolvimento sustentável, 
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são adotadas pelas construtoras durante a prospecção e a execução de 

empreendimentos imobiliários na periferia urbana. 

No que tange aos estudos urbanos e ao desenvolvimento regional, a 

importância de pesquisar a temática da participação da indústria da construção civil 

na expansão da periferia urbana de Santa Cruz do Sul, e tendo como uma das 

questões teóricas o desenvolvimento sustentável, evidencia-se ao considerar os 

novos conteúdos e as distintas tipologias das construções na periferia urbana nos 

últimos anos, os quais, relacionados com a valorização desigual da terra, 

demonstram as modificações do uso do solo inerentes à expansão urbana, cujas 

implicações não podem ser vistas somente pela esfera do crescimento econômico. 

Dessa forma, a pesquisa se justifica tanto sob o prisma teórico, dada a 

carência de estudos que contemplem o enfoque adotado, quanto pela ordem 

empírica, haja vista o processo de urbanização presenciado na cidade de Santa 

Cruz do Sul, marcado pelo incremento da produção de loteamentos populares e de 

novos produtos imobiliários na periferia urbana. Nesse sentido, cabe apontar que os 

diferentes agentes sociais envolvidos têm distintos interesses a serem atendidos 

pelos empreendimentos, e que o próprio tripé do desenvolvimento sustentável, com 

os aspectos ambiental, econômico e social, pode ser contraditório, à medida que as 

demandas de um deles possam se sobrepor às necessidades dos demais. 

A pesquisa contribuiu para a complementação dos estudos já desenvolvidos 

por outros pesquisadores do Desenvolvimento Regional, em relação à expansão 

verificada no espaço urbano de Santa Cruz do Sul, podendo-se citar, entre os 

trabalhos mais recentes, Deeke (2012), com a pesquisa sobre a centralidade e 

configuração urbana no processo de formação e desenvolvimento da área central da 

cidade (1922-2010); Oliveira (2012), com o estudo da verticalização urbana em 

cidades médias, cuja pesquisa se aproxima de um censo das edificações com mais 

de quatro pavimentos; Fröhlich (2015), que foca na análise da constituição das áreas 

verdes de loteamentos e condomínios fechados, os chamados novos produtos 

imobiliários; e Silva (2015), com o trabalho sobre os padrões emergentes de 

consumo, produção, ocupação e uso do espaço urbano.  

Considerando a relevância das justificativas de ordem teórica e prática, o 

diferencial da pesquisa consistiu em aprofundar a análise da expansão da periferia 

urbana de Santa Cruz do Sul, reconhecida como cidade média (DEEKE, 2012) e 
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polo regional do Vale do Rio Pardo (WINK, 2002), tendo como uma das principais 

questões refletir sobre o desenvolvimento sustentável da cidade.  

Para atender à demanda do enfoque da pesquisa, no que se refere à análise 

das contradições inerentes ao processo, a orientação metodológica do materialismo 

histórico-dialético foi escolhida para nortear a investigação, cabendo relacionar as 

principais definições sobre este método de abordagem.    

Conforme Gil (2008), uma pesquisa balizada pelo materialismo histórico-

dialético confere destaque à dimensão histórica dos processos sociais. Nesse 

sentido, explica que, para a dialética, não se pode compreender os fatos sociais sem 

levar em conta suas influências culturais, sociais e políticas, e que, sendo assim, 

esta perspectiva possibilita interpretar a realidade de modo dinâmico e totalizante. O 

homem é visto como ser social e histórico, determinado por contextos tanto de 

âmbito cultural quanto político-econômico, sendo ele responsável por criar e 

transformar a realidade social entre tais contextos (GAMBOA, 2000).  

Posto que a dialética apenas existe se houver movimento, e este, por sua vez, 

depende da existência do processo histórico, Lefebvre (1991, p. 22) enfatiza que o 

fato é que “a história é o movimento de um conteúdo, engendrando diferenças, 

polaridades, conflitos, problemas teóricos e práticos, e resolvendo-os (ou não)”. 

Segundo Pires (1997), a dialética tem sua origem muito antes do alemão Karl 

Marx, ainda na Grécia Antiga. Cita que o materialismo histórico-dialético consiste no 

método para interpretar a realidade, a visão de mundo e a práxis, esta última 

entendida como prática articulada à teoria, sendo que o método se caracteriza pelo: 

 

[...] movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida 
dos homens em sociedade, isto é, trata-se de descobrir [...] as leis 
fundamentais que definem a forma organizativa dos homens durante a 
história [...]. O princípio da contradição, [...] indica que para pensar a 
realidade é possível aceitar a contradição [...] e apreender o que dela é 
essencial. Neste caminho lógico, movimentar o pensamento significa refletir 
sobre a realidade partindo do empírico (a realidade dada [...]) e, por meio de 
abstrações (elaborações do pensamento [...]), chegar ao concreto: 
compreensão mais elaborada do que há de essencial no objeto [...]. Assim, 
a diferença entre o empírico (real aparente) e o concreto (real pensado) são 
as abstrações (reflexões) do pensamento que tornam mais completa a 
realidade observada. Aqui, percebe-se que a lógica dialética do Método não 
descarta a lógica formal, mas lança mão dela como instrumento de 
construção e reflexão para a elaboração do pensamento pleno, concreto. 
[...], a lógica formal é um momento da lógica dialética; o importante é usá-la 
sem esgotar nela e por ela a interpretação da realidade. (PIRES, 1997, p. 
87, grifo da autora). 
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Parte-se do pressuposto de que a realidade é um todo e as determinações 

recíprocas entre este e as partes configuram o método dialético, em que o 

conhecimento se processa pela abstração das partes, pela análise das articulações 

e pela reconstrução do todo concreto (CORAZZA, 1996). Conforme Tonet (2013), a 

abstração é um instrumento para possibilitar a tradução do que ocorre no plano da 

realidade, mediante o isolamento de determinada parte do conjunto, evidenciando 

diferenças, semelhanças e articulações. Corazza (1996) analisa que o conhecimento 

concreto da realidade dependeria de rearticular as partes abstraídas ao todo 

concreto. Tonet (2013) defende que a abstração contribui para a captura da 

essência e para o processo de concreção, por meio do qual se atingirá a 

integralidade do objeto. Corazza (1996) reforça que, sendo o abstrato o meio para o 

conhecimento, o concreto é o objetivo e o resultado, realizado como movimento 

contínuo visando compreender de modo cada vez mais completo a realidade. 

Durante o trabalho de coleta de dados empíricos, pode-se observar que os 

indivíduos possuem distintas interpretações da problemática trabalhada na pesquisa, 

entrando em consenso em diversos aspectos abordados, porém, muitas vezes, 

atribuindo diferentes ênfases aos fatos e também evidenciando contradições. Daí a 

importância de se utilizar a dialética e a historicidade para compreender a essência 

dos discursos e ações, assim como de compará-los com os referenciais teórico-

metodológicos e os estudos já existentes, a fim de possibilitar a análise dos dados.  

Para isso, Triviños (1987) diferencia as categorias e as leis da dialética, sendo 

relevante esclarecer o que o autor entende por tais termos. Aponta que as 

categorias são modos de conscientização dos conceitos das formas universais da 

relação do indivíduo com o mundo; já as leis consistem em ligação necessária geral 

e, em função de determinadas condições, demonstram o desenvolvimento do 

fenômeno. Afirma que os conteúdos das leis (QUADRO 1) estão inclusos na análise 

das categorias do materialismo dialético, enfatizando a contradição da realidade 

objetiva enquanto categoria essencial, bem como a lei da contradição ou de unidade 

e luta dos contrários como lei fundamental.  

São categorias básicas do materialismo histórico-dialético, segundo Triviños 

(1987), a matéria, enquanto realidade objetiva, a consciência, que reflete a respeito 

desta anterior, e a prática social, vista como atividade material para a transformação 

da vida social. Já para Frigotto (2000), destacam-se, entre as categorias, a 

totalidade, a contradição e a mediação. Nota que uma das principais dificuldades 
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para pesquisas com esta perspectiva relaciona-se à apreensão do caráter histórico 

do objeto e a necessária relação parte-todo e todo-parte, visto que, ao tomar as 

categorias com demasiada abstração, tende-se a entrar nos infinitos aspectos da 

realidade ao invés de focar em suas determinações fundamentais. Assim, com a 

análise que se estabelece sobre as relações entre as partes e o todo, supera-se a 

percepção imediata e a abstração em direção ao concreto (FRIGOTTO, 2000). 

 

Quadro 1- Leis fundamentais do materialismo histórico-dialético 
 

Leis do materialismo histórico-dialético 
 

Descrição 
 

Lei da interação universal  

(conexão e mediação recíproca)  

Nenhum fato ou fenômeno pode ser visto de modo 

isolado. É vital considerar as suas relações. 
 

Lei do movimento universal  

 

Os fatos e os fenômenos possuem movimentos internos 

e externos que são inseparáveis. 
 

Lei da unidade dos opostos 

(unidade dos contraditórios, 

interpenetração dos contrários, unidade e 

luta dos contrários)  

 

Vincula-se aos aspectos contraditórios que os objetos e 

fenômenos apresentam, bem como a luta de opostos 

que embasa o desenvolver da realidade. A unidade dos 

contrários refere-se ao fato de um não poder existir sem 

o outro. Os contrários se interpenetram porque no fundo 

possuem alguma semelhança. A contradição dialética 

busca compreender a ligação entre os contraditórios, 

bem como os movimentos que os fazem se chocar e os 

levam à superação. 
 

Lei dos saltos 

(transformação da quantidade em 

qualidade e vice-versa) 

 

 

Sendo a qualidade o conjunto de propriedades que 

caracterizam um fenômeno, e a quantidade a 

intensidade das propriedades ou grau de 

desenvolvimento, a lei se refere ao fato das mudanças 

quantitativas graduais levarem a concretização, por 

saltos, de mudanças qualitativas, dada a 

interdependência entre qualidade e quantidade. Mostra-

se como a lei da ação, pois quando as lentas 

modificações quantitativas apresentam condições, um 

fraco impulso oriundo do sujeito se mostra suficiente 

para que um salto qualitativo seja realizado.  
 

Lei do desenvolvimento em espiral  

(da superação, da negação da negação) 

  

 

A negação dialética é embasada na evolução e analisa 

todas as classes de movimento. Visto que é objetiva e 

resulta da luta de contrários, significa a passagem tanto 

do inferior para o superior como vice-versa, 

configurando o movimento em espiral. O novo que 

aparece não elimina o antigo, pois alguns elementos do 

anterior podem ser mantidos. Reflete que a mudança 

nega aquilo que foi mudado, e o resultado também é 

negado, porém, esta última negação ao invés de levar a 

um retorno, remete a um desenvolvimento.  
 

Fonte: quadro elaborado pela autora, 2017, a partir de Triviños (1987), Lefebvre (1991) e Gil (2008). 
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Para Demo (1995), não existe uma só dialética, mas várias diferentes. Cita que 

sua alma é o conceito de antítese, o qual significa que, pela dinâmica interna, toda a 

realidade social cria seu contrário, ou as condições objetivas e subjetivas voltadas a 

sua superação. Assim, expõe que a antítese se alimenta da estrutura do conflito 

social e se torna marca da história. Explica que a trilogia exposta seria da tese, 

antítese e síntese, esta última entendida como a próxima tese. Nessa linha, a 

dialética materialista pode ser vista como postura, como método e como práxis, 

sendo o movimento de superação e de transformação colocado por meio da crítica, 

da construção do conhecimento e da nova síntese (FRIGOTTO, 2000).  

Conforme Prates (2006), analisar uma determinada situação concreta à luz da 

totalidade significa problematizar os fatos de modo inter-relacionado. Segundo Tonet 

(2013, p. 116) “o sentido de cada parte [...] só emerge na medida em que ele for 

apreendido como [...] resultado de um processo através do qual cada um dos 

elementos parciais vai adquirindo a sua natureza e a sua especificidade.” Prates 

(2006) alude que a análise dialética implica estabelecer mediações com a totalidade, 

por meio das quais se pode penetrar nos nexos que constituem o real, e desvendar 

as suas contradições. Considera que a contradição dialética é uma inclusão 

concreta dos contrários, uma negação inclusiva, na qual os elementos são 

dependentes em termos de significados. É necessário realizar a crítica dos dados 

imediatos, a fim de emergir sua essência, o que só é possível conforme seja 

revelado o processo histórico e social que originou os fatos (TONET, 2013). 

O método dialético, de acordo com Corazza (1996), é o mais adequado quando 

a realidade é concebida como um todo complexo. Portanto, encaixa-se no caso da 

expansão da periferia urbana de Santa Cruz do Sul, tendo em vista a participação da 

indústria da construção civil na (re)produção do espaço urbano e a gama de agentes 

com quem se relaciona na produção dos empreendimentos. Para Salvador (2012), a 

dialética trabalha com a possibilidade de transformação da sociedade no futuro, em 

que o pilar não seja o mercado, mas o bem-estar da coletividade.  

A partir do exposto, observa-se que “a dialética situa-se, então, no plano da 

realidade, no plano histórico, sob a forma da trama de relações contraditórias, 

conflitantes, de leis de construção, desenvolvimento e transformação dos fatos” 

(FRIGOTTO, 2000, p. 75). Para Lefebvre (1991), as regras do método dialético, na 

prática, envolvem análise objetiva para a busca da compreensão do conjunto de 

conexões internas da coisa e de seus aspectos contraditórios, lembrando que tudo 
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está interligado e que é preciso captar as transições. Com isso, o processo de 

aprofundamento do conhecimento é infinito, mostrando-se necessário penetrar 

profundamente na riqueza do conteúdo, sendo que, a certo momento, o próprio 

pensamento precisa se superar (LEFEBVRE, 1991). 

Portanto, a fim de representar as diferentes fases da dissertação, foi elaborado 

o Fluxograma 1, que apresenta sinteticamente as principais atividades da pesquisa, 

sendo a indústria da construção civil (ICC) citada por abreviatura. Embora, com um 

primeiro olhar, a ilustração apresente a ideia de uma sequência de etapas, deve-se 

enfatizar que a maioria das atividades está sujeita a ser retrocedida, conforme for 

avaliada a necessidade de aprofundamento ou até mesmo de redirecionamento.  

 

Fluxograma 1 - Atividades da pesquisa 

Fonte: fluxograma elaborado pela autora, 2017. 
 



22 

 

Nesse contexto, destaca-se a relevância da retroalimentação do referencial 

teórico com base nos resultados empíricos, visto que tal exercício mostrou-se vital 

para o enriquecimento da análise dialética da presente pesquisa. Além disso, é 

importante esclarecer que muitas atividades foram passíveis de serem realizadas de 

forma concomitante, o que possibilitou seu constante aperfeiçoamento e de modo 

mais ágil, sempre tendo o materialismo histórico-dialético como pano de fundo. A 

respeito do presente capítulo de introdução, cabe ressaltar que, embora traga várias 

das definições iniciais para balizar a pesquisa, foi sendo incrementado à medida que 

o andamento da mesma trouxe novos aspectos para qualificá-lo.   

Dessa forma, a investigação realizada tem aderência à linha de pesquisa 

“Território, Planejamento e Sustentabilidade” do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional (PPGDR) da Universidade de Santa Cruz do Sul 

(UNISC), pois a problemática esteve calcada em identificar a visão dos gestores das 

construtoras e cotejá-las com as declarações dos demais agentes sociais produtores 

e lideranças dos usuários dos empreendimentos imobiliários, sobre a expansão da 

periferia urbana de Santa Cruz do Sul, incluindo aspectos do território como o 

planejamento do espaço urbano e a sustentabilidade, contexto em que, dada a 

crescente necessidade de se manter competitivo no mercado, pode-se observar se 

estão surgindo ações voltadas ao desenvolvimento sustentável, ou se as mesmas 

ainda não são uma preocupação para o setor. 

Assim, a presente dissertação constitui-se de quatro capítulos, incluindo esta 

Introdução, tratada no Capítulo 1. Na sequência, o Capítulo 2 evidencia o referencial 

teórico que embasa a pesquisa, abordando os conceitos de espaço urbano, de 

periferia urbana e de desenvolvimento sustentável, bem como contextualizando tais 

aspectos sobre a realidade em análise; a periferia urbana do Município de Santa 

Cruz do Sul. No Capítulo 3, após apresentada a metodologia, são analisados os 

resultados da pesquisa empírica, relacionando-os às questões norteadoras e aos 

objetivos, tendo por base o referencial teórico-metodológico construído. Por último, o 

Capítulo 4 conduz para a conclusão sobre os resultados, ponderando sobre a 

resolução do problema de pesquisa e o atingimento dos objetivos propostos.  
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2 O ESPAÇO URBANO E A PRODUÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 

No presente capítulo, são abordadas as questões teóricas que embasam o 

desenvolvimento desta dissertação. São apresentados os conceitos relacionados ao 

espaço urbano, à periferia urbana e ao desenvolvimento sustentável na perspectiva 

dos autores citados, bem como reflexões próprias constituídas a partir da elaboração 

deste referencial, cabendo destaque para a contribuição destas definições no 

sentido de balizar a realização da pesquisa e a análise dos dados empíricos. 

O Município de Santa Cruz do Sul/ RS – Brasil, foco da pesquisa, é 

caracterizado na última seção deste capítulo, na qual são resgatados os aspectos 

vinculados à formação do espaço urbano e da periferia urbana por meio de 

investigações realizadas anteriormente por pesquisadores da temática. 

Para introduzir a análise teórica, compreende-se que é importante trazer o 

referencial a respeito do conceito de espaço, entendido como a realidade inicial 

sobre a qual são implantadas melhorias (RAFFESTIN, 1993), mas principalmente do 

espaço urbano, que para Campos, Silveira e Cruz (2014) consiste em produto da 

sociedade e da história. 

 

2.1 O espaço urbano 

 

Segundo Carlos (2007), o espaço urbano e a cidade se apresentam como 

meio, condição e produto da ação e das relações humanas durante o tempo. Com 

tal compreensão, afirma que é superada a ideia de cidade como mera localização 

dos fenômenos, para se mostrar como sentido da vida humana. Explica que a 

mesma é um produto histórico-social, e que nessa dimensão aparece na forma de 

trabalho materializado e acumulado ao longo do processo histórico. Defende que 

não é possível pensar a cidade dissociada do momento histórico e da sociedade, 

visto que ela revela ações passadas ao mesmo tempo que constrói o futuro. 

A cidade, enquanto objeto, e o urbano, visto como fenômeno, são resultados 

das relações sociais definidas historicamente (LENCIONI, 2008). Aponta entre as 

referências para a conceituação da cidade a ideia de aglomerado, sedentarismo (no 

sentido de tempo de permanência no local), mercado e administração pública. A 

transformação de uma cidade, para Lefebvre (2001), não ocorre somente devido a 

processos globais e relativamente contínuos, mas resulta também de grandes 
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modificações nos modos de produção, assim como das relações do campo-cidade, 

das relações de classe e de propriedade. Conforme Limonad (1999), as relações 

espaciais de produção não possuem significado se não houver as relações sociais 

de produção para qualificá-las, o que configura a dialética, a contradição e a 

interdependência de tais relações horizontais e verticais.  

 

A cidade, o espaço urbano, assim passa a integrar a paisagem geográfica 
do capital enquanto parte necessária de um espaço social complexo e pleno 
de contradições que simultaneamente estimula e obstaculariza o 
desenvolvimento e reprodução das relações sociais de produção a nível 
geral, num movimento de construção de novos espaços e destruição / 
apropriação de espaços pretéritos. (LIMONAD, 1999, p. 78). 

 

De acordo com Santos (1994), há uma relação de causa e efeito que se mostra 

de forma recíproca entre a organização da cidade e o modo como é feita a 

urbanização, pois esta última, vista também como um fenômeno espacial, depende 

do modo como se distribuem os fatores de produção e os instrumentos de trabalho. 

A cidade passou a ser o meio de trabalho e também o meio de existência para a 

maioria das pessoas, concentrando as populações e se tornando cada vez mais 

espaço produtivo; sendo que “a própria cidade física é condição da produção, com a 

privatização do uso das benfeitorias coletivas, através de sua apropriação seletiva e, 

afinal, excludente” (SANTOS, 1994, p. 120).  

Ao abordar a definição do espaço urbano, Corrêa (1993) enfatiza que é 

caracterizado pela articulação e fragmentação, pelo reflexo e condicionamento 

social, bem como por ser dotado de um conjunto de símbolos e, frequentemente, se 

constituir em um campo de lutas. Campos, Silveira e Cruz (2014) expõem que o 

espaço urbano, enquanto produto da dinâmica da sociedade, não é mero palco da 

atividade humana, mas sim, produto social e histórico. Lembram que, em sua 

análise, deve-se considerar a mediação das diferentes escalas espaciais, que 

implicam distintas ações sobre a produção do espaço, bem como a repercussão que 

normas e ações criadas ou modificadas no passado têm na organização da cidade. 

Sendo o espaço uma condição para que a sociedade possa existir e se 

reproduzir, no modo de produção capitalista, é utilizado como meio para gerar mais-

valia, sendo consumido produtivamente (BOTELHO, 2007). Segundo Harvey (1980), 

o valor de uso do solo urbano é formado em relação ao que denomina sistema de 

sustentação da vida de um determinado indivíduo; já o valor de troca está vinculado 
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ao sistema de mercado de troca. Sobre tais aspectos, Botelho (2007) avalia que, 

historicamente, o valor de troca, obtido por fracionamento e homogeneização de 

parcelas do espaço para viabilizar a sua valorização e mercantilização, sobrepõem-

se ao valor de uso, sendo regidos pela propriedade privada.  

 

A renda é a parte do valor de troca que se destina ao proprietário e 
possuidor do solo. Os valores de troca relacionam-se (através da circulação 
de mercadorias) aos valores de uso socialmente determinados. Se 
argumentarmos que a renda pode prescrever o uso, então isso implica que 
os valores de troca podem determinar os valores de uso, criando novas 
condições, às quais os indivíduos devem adaptar-se se desejam sobreviver 
em sociedade. (HARVEY, 1980, p. 162). 

 

A produção social do espaço e a sua apropriação privada que, para Carlos 

(2007), tende a ocorrer sob a forma de mercadoria, tem seu acesso viabilizado pelo 

mercado imobiliário; sendo que é através das readaptações de usos dos lugares que 

o mesmo serve às necessidades de acumulação. Menciona que o espaço como 

mercadoria se insere no circuito da troca, levando à migração de capitais de outros 

setores da economia para viabilizar a ordenação da ocupação por meio da 

fragmentação dos espaços, plano em que surgem as lutas, dadas as contradições 

da reprodução da cidade em um cotidiano pautado pelo consumo manipulado.  

Segundo Harvey (1980), o solo e as benfeitorias a ele pertencentes passaram 

a se configurar como mercadorias. Entre as características, destaca a localização 

fixa, que concede monopólio àquele que tem o direito de definir seu uso; a 

impossibilidade de viver sem ocupar um espaço; a troca de mãos com menor 

frequência do que outras mercadorias; a probabilidade de longa vida útil das 

benfeitorias e permanente potencial de uso do solo, que possibilitam a chance de 

acumular riqueza; o fato do uso se manter por um período no tempo e a troca ser 

realizada no mercado em um momento; e a questão do valor de uso ser 

diferentemente definido por cada pessoa ou grupo em moradias comparáveis, ou 

ainda por uma mesma pessoa na mesma residência ao longo do tempo. 

Nessa linha, Botelho (2007, p. 17) afirma que “na medida em que a cidade se 

torna um grande negócio para o capital, as leis de mercado passam a ditar as regras 

do ordenamento da configuração socioespacial urbana”. Acredita que a produção do 

espaço ocorre em consonância com o capital financeiro, porém, ao passo que o 

setor imobiliário tem lucros maiores do que a média da produção industrial, também 

enfrenta a dificuldade da lenta obsolescência dos seus produtos, a qual repercute na 
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demanda e rotação de capital. O circuito imobiliário, que era considerado um setor 

subalterno, converteu-se em setor paralelo, cujo caráter compensatório se evidencia 

em momentos que precedem crises, com a formação de “bolhas imobiliárias” devido 

à absorção dos capitais excedentes ter ultrapassado os limites (BOTELHO, 2007).  

Cabe mencionar que a mercantilização do espaço está diretamente relacionada 

à valorização desigual do solo, resultante de um conjunto de fatores, bem como a 

fragmentação do espaço, que por sua vez repercute no valor de troca; 

demonstrando a relevância de aprofundá-los. Para Botelho (2007), tendo em vista a 

mercantilização da terra, a inclusão da mesma nos circuitos de capital financeiro e o 

seu parcelamento por meio de loteamento ou da verticalização, a produção do 

espaço passou a ser considerada elemento estratégico na valorização e na 

acumulação do capital. Sobre essa questão, Volochko (2015a, p. 101) explica: 

 

A renda do solo na cidade se transforma em valor do solo urbano pela sua 
contínua produção/reprodução social, pelos processos espaciais 
particulares que a cidade engendra: a centralidade, a raridade, a 
concentração de diferentes divisões do trabalho e das possibilidades de 
criação contínua de novas divisões do trabalho, bem como de trabalho 
novo, a diversidade de valores de uso e das possibilidades de produção de 
novos valores de uso, a multiplicação do solo em altura pela verticalização, 
entre outros. Portanto, pensamos que a urbanização é também um 
processo de transformação da renda do solo em valor do solo, valor dos 
imóveis e valor do espaço urbano, dados pelo trabalho social e pela 
constituição de um mercado imobiliário urbano. 

 

Singer (1982) expõe que a origem da valorização do capital imobiliário é o 

monopólio de acesso, e não uma atividade produtiva, sendo que é frequente o preço 

de um imóvel ser formado inteiramente por sua localização, pelo valor do terreno, e 

não por suas benfeitorias. Aponta que existe a tendência dos preços no mercado 

imobiliário serem definidos pelo que a demanda se mostrar disposta a pagar, e que 

a dinâmica deste mercado é diferente, pois a oferta de espaço não depende do 

preço, mas da incorporação de glebas que há pouco exibiam usos rurais. O custo da 

produção se relaciona à renda da produção rural que se deixa de obter, contudo, cita 

que não há necessária relação entre tal custo e o preço no mercado imobiliário.  

Para melhor compreender esse processo, de acordo com Botelho (2007), é 

preciso levar em conta o monopólio da classe detentora dos recursos e que, nesta 

condição, ocupa, molda e fragmenta o espaço conforme lhe convier. Contudo, 

salienta que a relação do espaço com o modo de produção capitalista é uma via de 

mão-dupla, porque o espaço exerce papel ativo, ou seja, ele é transformado, mas 
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também transforma. A respeito do processo de urbanização, sobretudo as 

implicações da valorização desigual do solo sobre a produção do espaço:  

 

A dinâmica de urbanização das cidades médias tem apresentado, nos 
últimos vinte anos, um processo intenso e desigual de valorização do solo 
associado à crescente promoção de novos produtos imobiliários 
(condomínios e loteamentos fechados) cuja instalação no espaço urbano 
tem sido acompanhada por mudanças na forma de produção do espaço 
urbano e de estruturação das cidades. Os efeitos desses processos sobre a 
organização espacial das cidades revelam momentos e formas distintas de 
articulação dos agentes produtores da cidade. (CAMPOS; SILVEIRA; 
CRUZ, 2014, p.15). 

 

Sobre a estruturação das cidades, Souza (2005) afirma que a maioria tem o 

seu centro bem definido e comportando atividades voltadas ao comércio e serviços, 

não sendo incomum que corresponda ao centro histórico, onde se iniciou a 

urbanização. Com o crescimento das cidades, explica que aumentam as distâncias, 

fatores que combinados à densidade demográfica e à renda da população, 

repercutem no surgimento de relevantes subcentros para comércio e serviços. 

Nesse sentido, Singer (1982) aponta que o surgimento de novos centros de serviço 

nos bairros em função do crescimento das cidades gera nova valorização no espaço 

urbano e reestrutura o uso das áreas já ocupadas.  

Para Corrêa (1993), o espaço da cidade capitalista consiste no conjunto de 

distintos usos da terra justapostos entre si, definindo áreas, tais como a central, a 

residencial, a industrial e as de expansão, configurando a organização espacial. 

Ressalta que, ao mesmo tempo que o espaço urbano é assim fragmentado, também 

é articulado, pois cada parte sua mantém relações espaciais com as outras, com 

intensidades variáveis, podendo-se exemplificar com o caso dos deslocamentos de 

casa para o trabalho. Observa que a articulação também ocorre de modo menos 

visível, por meio da circulação de decisões e investimentos de capital, bem como a 

prática do poder. Alude que tais relações integram as diversas partes da cidade, 

sendo que, via de regra, o núcleo da articulação tem sido o centro da cidade.  

Com a expansão do centro urbano principal chegando aos bairros residenciais 

da classe alta, esta população tende a se mover para novas áreas exclusivas 

ofertadas pelos promotores imobiliários (SINGER, 1982). Apresenta que tal dinâmica 

de deslocamento também se relaciona à obsolescência moral da construção, que 

ocorre de forma rápida, de acordo com o modo de vida e as preferências que a 

moda e o progresso técnico despontam. 



28 

 

Segundo Corrêa (1993), a compreensão do que se refere aos processos 

espaciais possibilita conectar a ação humana com as variáveis tempo, espaço e 

mudança. Expõe entre as formas destes processos a relação entre a centralização e 

a área central, onde o preço da terra e do imóvel é mais alto; a descentralização e 

os núcleos secundários, processo recente guiado pela seletividade; a coesão e as 

áreas especializadas, que evidencia a tendência das atividades se localizarem 

juntas; a segregação e as áreas sociais, que definem a divisão social do espaço; a 

dinâmica espacial da segregação, em relação a mutabilidade no espaço e no tempo; 

e por fim, a inércia e as áreas cristalizadas, que consiste na permanência de 

determinados usos em certos locais, embora tenham cessado as suas causas. 

Carlos (2007) destaca a articulação existente entre o plano econômico, que vê 

a cidade como condição da realização da produção do capital; o político, que nota a 

cidade como espaço de dominação pelo Estado ao passo que o mesmo domina a 

sociedade por meio do espaço normatizado; e o social, em que a cidade é vista 

como prática socioespacial. Santos (1994) acredita que a (des)valorização de partes 

do território urbano resulta de um jogo de poder que o Estado exerce ou consente, 

por exemplo, mediante a justaposição de áreas com distintos níveis de oferta de 

equipamentos. Assim, a ação dos sujeitos sociais, ao passo que produz sua 

existência, produz um espaço, nele inscrevendo as relações sociais através do 

tempo, evidenciando a indissociabilidade entre espaço e tempo (CARLOS, 2007).  

Com base no que foi exposto, entende-se que o espaço não é apenas um 

palco que passivamente recebe as transformações. Ele também tem o poder de 

transformar, visto que se mostra como meio e condição da ação e das relações 

humanas. Enquanto produto social e da história, o espaço urbano é influenciado 

pelo modo de produção capitalista, que, por sua vez, rege a sociedade brasileira, e 

como tal se reflete na organização das suas cidades. Nesse contexto, a 

mercantilização dos espaços é viabilizada sobretudo por meio da sua fragmentação 

e do parcelamento, podendo-se observar a valorização desigual do solo em função 

das amenidades das quais dispõe.  

A partir disso, considerando que esta realidade é permeada pela ação de 

diversos agentes, ao se falar em espaço urbano, torna-se imprescindível abordar os 

aspectos referentes àqueles que são os responsáveis por (re)produzi-lo, incluindo as 

suas dinâmicas de interação e de contraposição. 
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2.1.1 Os agentes produtores do espaço  

 

Para Vasconcelos (2012), ao examinar na literatura a utilização dos termos 

agente e ator, nota-se que, para a compreensão das cidades brasileiras, mostra-se 

adequado o uso da noção de agentes sociais, na medida em que possibilita incluir 

os agentes não capitalistas nas análises. Explica que a aplicação do termo é maior 

em certos domínios, como nos estudos sobre o mercado fundiário e imobiliário. 

A produção do espaço é realizada, conforme Corrêa (2012, p. 43), através da 

“ação de agentes sociais concretos, históricos, dotados de interesses, estratégias e 

práticas espaciais próprias, portadores de contradições e geradores de conflitos 

entre eles mesmos e com outros segmentos da sociedade”. Considerando que tais 

agentes estão presentes no tempo e espaço da formação socioespacial capitalista, 

cita que acabam por materializar os processos sociais como ambiente construído.  

Desse modo, o espaço urbano na sociedade capitalista consiste em produto 

social resultante de ações complexas acumuladas ao longo do tempo, e concebidas 

por agentes concretos que produzem e consomem o espaço, estando relacionadas 

com a acumulação capitalista, as necessidades mutáveis das relações de produção 

e os conflitos de classe (CORRÊA, 1993). Aborda que a complexidade das ações 

envolve a constante reorganização espacial que ocorre por meio da incorporação de 

novas áreas ao espaço urbano, da densificação ou mudança do uso do solo, entre 

outros, o que, no entanto, não faz desaparecer a desigualdade socioespacial. 

Sobre as estratégias dos agentes que produzem o espaço urbano, Trindade 

Júnior (1998) afirma que suas ações não acontecem de modo individual, mas por 

intermédio de coligações com outros agentes, visando atingir a certos interesses. 

Segundo Campos, Silveira e Cruz (2014), pode-se compreender a cadeia da 

produção imobiliária como rede, enquanto pautada por articulações de agentes com 

influência na dinâmica da cidade, e como sistema, enquanto de posse da hierarquia 

do poder. Assim, defendem que o campo de atuação do mercado imobiliário não se 

limita à construção civil. A respeito das transformações intra e interurbanas, inferem 

que estas implicam em alterações nas relações entre cidades, podendo-se 

exemplificar com os fluxos migratórios e os movimentos de atração e repulsão.  

Harvey (1980), analisando o mercado de moradia, ressalta a atuação de muitos 

e distintos grupos, cada qual com uma forma diferente para definir os valores de uso 

e de troca. Sobre os usuários das moradias, cita que consomem o valor de uso 
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conforme as necessidades e desejos, e que, seja o usuário proprietário ou locatário, 

visam à obtenção do valor de uso por meio do arranjo do valor de troca. Referente 

aos proprietários, Harvey (1980) aborda ainda que muitos atuam tendo o valor de 

troca como objetivo, utilizando diferentes estratégias para obter rentabilidade. 

Em relação ao mercado imobiliário, apresenta os corretores de imóveis, que na 

busca pelo valor de troca, alcançam lucro tanto pela compra e venda, quanto por 

seus serviços como intermediários, cobrando os custos de transação. Explica que, 

para eles, o valor de uso da moradia está no volume de transações, visto que são 

delas que vem o valor de troca. Sobre os incorporadores e a indústria da construção 

de moradias, afirma que materializam valores de uso para outros, a fim de obter 

valor de troca para si mesmos, tendo interesse na expansão da cidade.   

Sobre a atuação das instituições, Harvey (1980) infere que as instituições 

financeiras possuem função vital no mercado de moradia ao financiar, por exemplo, 

a casa própria e os empreendimentos. No que se refere às instituições 

governamentais, aponta que interferem neste mercado embasadas na falta de 

valores de uso para os consumidores, podendo a interferência ser de forma direta, 

provendo moradias públicas; ou indireta, provendo auxílio às instituições financeiras, 

à indústria da construção civil e aos incorporadores, via isenção de impostos, por 

exemplo. Além disso, cita que também administra restrições no mercado de moradia 

através dos zoneamentos e planejamento urbano, bem como exerce influência de 

modo indireto sobre o valor de uso do solo ao mudar o entorno com serviços. 

No que tange à atuação dos agentes sociais, Corrêa (1993) acredita que ocorre 

dentro de um marco jurídico que regula a ação dos mesmos, contudo, este marco 

não é neutro, pois reflete o interesse dominante. O autor destaca, por um lado, a 

tendência de integração dos grandes capitais, que moldam grandes corporações e, 

por outro, visando a fins analíticos, menciona os agentes que, via de regra, são 

responsáveis por fazer e refazer a cidade (1993, p. 12): 

 

Quem são os agentes sociais que fazem e refazem a cidade? Que 
estratégias e ações concretas desempenham no processo de fazer e 
refazer a cidade? Estes agentes são os seguintes: 
(a) os proprietários dos meios de produção; 
(b) os proprietários fundiários; 
(c) os promotores imobiliários; 
(d) o Estado; e 
(e) os grupos sociais excluídos. 
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Considerando os três primeiros agentes, para Corrêa (1993), mesmo que 

possuam diferentes estratégias e sua relação tenha conflitos, pode-se observar que 

há questões em comum que os unem, como a apropriação da renda da terra. Em 

outras palavras, nota-se que diferentes práticas relacionadas ao espaço, tais como a 

fragmentação, os loteamentos descontínuos e a esterilização do solo, podem se 

mostrar comuns a distintos agentes, visto que a terra urbana se configura objeto 

gerador de interesse não só aos promotores imobiliários (CORRÊA, 2012). 

A respeito dos grandes proprietários dos meios de produção, Corrêa (1993) 

destaca que, dada a necessidade de terrenos baratos e amplos, eles se mostram 

grandes consumidores do espaço. Contudo, aponta que a especulação fundiária tem 

duplo efeito sobre suas atividades, pois ao onerar os custos de expansão, devido ao 

aumento do preço dos imóveis pela retenção de terra, também atinge os salários da 

força de trabalho, que pressiona por aumento salarial que repercutirá na taxa de 

lucro das empresas. Enfatiza que, em geral, os conflitos são resolvidos em favor dos 

proprietários dos meios de produção, geralmente por pressões junto ao Estado para 

realizar desapropriações e gerar facilidades para se construir casas baratas. 

Os proprietários fundiários, segundo o autor, atuam visando obter maior renda 

com suas terras, de preferência em empreendimentos comerciais ou residenciais de 

status. Ressalta que seu foco está na expansão da cidade, pois que a terra urbana é 

mais valorizada que a rural, ou seja, têm interesse no valor de troca da terra e não 

no seu valor de uso. Com tal pressuposto, apresenta que exercem pressão no 

Estado, principalmente no âmbito municipal, para interferir no processo de definição 

das leis de uso do solo e zoneamento urbano. Porém, infere que tal pressão não é 

uniforme e beneficia primordialmente os proprietários mais poderosos, cujas terras 

poderão receber inclusive investimentos em infraestrutura para sua valorização.  

Sobre os promotores imobiliários, Corrêa (1993) afirma que correspondem ao 

conjunto de agentes que realizam de modo parcial ou total as operações de 

incorporação, financiamento, estudo técnico, construção e comercialização do 

imóvel, para transformar o capital-mercadoria em capital-dinheiro. Entre suas 

estratégias, expõe que, principalmente nas cidades dos países subdesenvolvidos, 

não há interesse primordial em produzir habitações populares, tendo em vista os 

baixos salários da classe frente ao alto custo da produção da habitação, bem como 

a convergência de interesses para construir habitações com valor de uso superior. 

Cita que a produção de imóveis caros pode saturar, existindo em contrapartida um 
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deficit de residências populares, explicando o interesse do capital imobiliário em 

conseguir ajuda do Estado, para viabilizar a construção através da desapropriação 

de terras e da disponibilização de crédito aos promotores e aos futuros moradores. 

As estratégias dos incorporadores, conforme Trindade Júnior (1998), 

costumam variar pelo seu porte. Observa que o pequeno incorporador depende de 

financiamento, muitas vezes vinculado à política habitacional do governo, e neste 

contexto, para assegurar seu lucro, acaba reduzindo a qualidade do imóvel. Por 

outro lado, alude que o grande incorporador, que possui também capital próprio, 

busca um padrão de qualidade que satisfaça o seu público alvo de demanda 

solvável. Destaca ainda que é comum os investimentos do poder público em 

infraestrutura serem direcionados para os locais de atuação dos grandes 

incorporadores, o que repercute em maior margem de lucro para as empresas.  

De acordo com Gottdiener (1993), existem interesses econômicos, políticos e 

sociais que atuam na sociedade visando canalizar o desenvolvimento para 

determinados projetos e direções, construindo formas do ambiente. Acredita que os 

interesses e conflitos entre elementos como setor imobiliário, capital financeiro, 

políticos e outros compõem o fio que leva às mudanças espaciais. 

A ação do Estado ocorre nos níveis das esferas federal, estadual e municipal, 

marcada por distintos interesses, conflitos e discursos (CORRÊA, 1993). Menciona 

que o Estado capitalista atua na organização da cidade de modo complexo e 

variável tanto em relação ao espaço quanto ao tempo, como reflexo da dinâmica da 

sociedade. Cita que sua atuação pode ocorrer como produtor industrial, consumidor 

de espaço, promotor imobiliário e proprietário fundiário, ao passo que também 

regulamenta o uso do solo, o código de obras e o zoneamento. Explica que sua 

atuação mais corrente se relaciona à implantação de serviços públicos, sendo que a 

provisão desigual o torna alvo de reivindicações e movimentos sociais urbanos.   

Segundo o autor, os grupos sociais excluídos têm como possibilidades de 

habitação os cortiços densamente ocupados, a casa produzida por autoconstrução, 

os conjuntos habitacionais construídos pelo Estado e a favela. Infere que as três 

primeiras possibilidades citadas pressupõem um vínculo com um agente social, e via 

de regra, não transforma o grupo excluído em agente modelador do espaço urbano. 

Defende que é na apropriação de terrenos usualmente inadequados aos demais 

agentes, como encostas íngremes e áreas alagadiças, que se traduz a resistência e 

a sobrevivência, tornando-os agente modelador ao produzir seu próprio espaço. 
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As análises dos autores a respeito dos agentes produtores do espaço urbano 

demonstram que suas ações, na maioria das vezes, não ocorrem de modo isolado. 

Além disso, nem sempre os agentes se colocam em sua forma pura, pois é comum 

exercerem mais de um tipo de atividade, e conforme os seus interesses, disporem 

de articulações e/ou contraposições na interação com os demais agentes. 

Assim, após a menção dos principais aspectos relacionados ao conceito de 

espaço urbano, bem como a abordagem aos agentes responsáveis por (re)produzi-

lo, cabe enfatizar o debate acerca do papel do Estado e também sobre as políticas 

públicas habitacionais, com ênfase para o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) e o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).  

 

2.1.2 O papel do Estado e as políticas habitacionais no Brasil 

 

O Estado, no que se refere à questão habitacional, assumiu papel mais ativo 

com a criação do Banco Nacional da Habitação (BNH) em 1964, gerando mudanças, 

porém ainda estando voltado à questão da acumulação capitalista, visto que, pelo 

fato da maior parte de seus recursos servir ao financiamento de habitações para a 

população de classe média e alta, o mesmo não conseguiu atender às camadas 

mais pobres (BOTELHO, 2007). Conforme Maricato (2001), o BNH, criado pelo 

regime militar, e integrado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), originado 

nessa mesma época, repercutiu na colocação das cidades brasileiras como centro 

de uma política voltada à modificação do padrão de produção das mesmas. 

Nos anos de 1960-70, estruturou-se a política nacional de desenvolvimento 

urbano no Brasil, por meio da concepção de um sistema de financiamento de 

habitação e de saneamento, contando com recursos do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) (ROLNIK; KLINK, 2011). Com isso, pode-se apontar que, 

na década seguinte, o Decreto Lei Nº 2.291 (BRASIL, 1986) extinguiu o BNH e 

incorporou os seus direitos e obrigações à Caixa Econômica Federal (CEF).  

Sobre a década de 1980, Rolnik e Klink (2011) aludem os avanços em relação 

aos direitos de moradia e à cidade, cabendo destaque à inclusão de um capítulo 

sobre a política urbana direcionada à função social da cidade na Constituição do 

Brasil de 1988. Botelho (2007) expõe ainda que a crise econômica do País nos anos 

de 1980-90 repercutiu no financiamento de habitações e levou o mercado a focar 

nas camadas mais ricas, já que poderiam arcar com os custos da construção. 
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Nesse contexto, cabe citar que a estabilidade da moeda começou a ser 

retomada em 1994, com a implantação do Plano Real (IANONI, 2009). No entanto, o 

autor observa que, ao passo que tal plano buscou combater a inflação e superar a 

crise fiscal do Estado, também trouxe reflexos negativos, como o aumento da dívida 

pública e as limitações orçamentárias, que perduram ao longo dos anos.  

Retomando a questão dos custos de construção, de modo geral, é elevado o 

aporte inicial de recursos do setor imobiliário, levantando a necessidade de crédito, 

haja vista a fragmentada demanda do mesmo em função dos diferentes usos dos 

produtos e também das faixas de renda da população (BOTELHO, 2007). Destaca 

que foram criadas novas modalidades de captação de recursos, a saber, os Fundos 

de Investimento Imobiliário (FIIs), em 1993, e os Certificados de Recebíveis 

Imobiliários (CRIs), em 1997, cujas distribuições, via de regra, relacionam-se às 

áreas mais valorizadas dos municípios. 

Conforme o autor, em 1997, foi criado o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), 

que, entre as inovações, apresentou a securitização imobiliária, que possibilita a 

transformação de bens imóveis em títulos mobiliários, a fim de articular o setor com 

o mercado financeiro. Afirma que a união do mercado imobiliário com o capital 

financeiro tende a aprofundar as distâncias entre as classes sociais, pois são poucos 

que têm acesso a este mercado. Cita que um fator que acentua tal questão é a atual 

política habitacional, que destina a população com menos recursos para as áreas 

menos valorizadas e mais distantes dos grandes centros.  

A política econômica foi alterada entre 1999 e 2009, tendo como estratégia 

expandir o mercado interno e, nesse mesmo período, houve a implementação de 

políticas socioeconômicas para a transferência de renda e o aumento das chances 

de empreendedorismo (ROLNIK; KLINK, 2011). Comentam que, com o crescimento 

econômico sólido, os bancos e fundos públicos puderam retomar a alavancagem de 

investimentos de ordem privada e pública.  

Sobre os anos 2000, cabe mencionar a relevância da definição do Estatuto da 

Cidade. As diretrizes gerais da política urbana no Brasil podem ser vistas na Lei 

Federal 10.257 (BRASIL, 2001), Capítulo I, Art. 1º, Parágrafo Único: 

 

Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece 
normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 
dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 
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Segundo Maricato (2001), para que os instrumentos aludidos no Estatuto da 

Cidade não sejam inutilizados, ou ainda empregados para alimentar a dinâmica 

excludente do mercado imobiliário, cabe às Câmaras Municipais a aprovação e 

implementação de um Plano Diretor que previna a apropriação desigual do espaço 

urbano regida pelos interesses da especulação imobiliária. Nessa linha, ao analisar 

o papel da municipalidade no processo de urbanização da cidade, Silveira (1997) 

ressalta os efeitos das políticas públicas sobre o uso do solo e a habitação.  

O planejamento urbano cabe ao Estado, e este, por sua vez, com frequência 

acaba refletindo a expressão das classes que são dominantes (MARICATO, 2001). 

Menciona a existência de dificuldades para um planejamento urbano mais 

democrático, e que tais limitações estão relacionadas ao fato do ambiente 

construído não poder ser dissociado das relações da sociedade responsável por 

construí-lo e ocupá-lo; bem como das dificuldades em se lidar com a máquina 

pública administrativa. 

Nos municípios brasileiros, conforme Maricato (2001), é comum que os planos 

de legislação urbanística e ambiental bem elaborados tenham sua implementação 

prejudicada por falhas no controle, não sendo raros os casos de fiscais em número 

insuficiente, sem os aparelhos necessários a sua atividade e mal remunerados, 

fragilizando tais profissionais a ceder em casos de tentativa de corrupção. 

A falta de planejamento ou as suas falhas técnicas, que de modo recorrente 

são apontadas como causas dos problemas urbanos, têm amplas causas culturais, 

econômicas e institucionais, inclusive relacionadas à falta de aptidão ética e técnica 

(SOUZA, 2005). Destaca que os problemas das cidades têm suas causas em 

diferentes escalas, muitas vezes transcendendo a local, que, por sua vez, precisa 

considerar a carência de recursos para investimento.  

Sobre o planejamento urbano, Villaça (2000) nota que surgem com frequência 

menções ao crescimento desordenado, caótico ou anárquico. Crer que, com ordem, 

com um plano, seria possível resolver todos os problemas urbanos, para o autor, 

busca ocultar a necessidade de investimentos em outras questões, como a pobreza 

urbana. Enfatiza que os investimentos com planos são melhores, pois racionalizam e 

otimizam a aplicação, mas não é ele por si que resolverá os problemas. 

Para Villaça (2000), no caso dos municípios brasileiros, com exceção das 

regulamentações sobre o zoneamento e os loteamentos, a maioria dos planos 

diretores foram elaborados sem todo o conteúdo recomendável. Além disso, explica 
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que é comum que esses planos sejam pouco colocados em operação, visto que, 

muitas vezes, o planejamento urbano acaba se tornando uma tarefa puramente 

intelectual ou técnica.  

Assim, a complexidade da gestão urbana vem dos muitos conflitos de 

interesses que a permeiam, relacionando-se às classes sociais e às divergências do 

poder econômico local (DANIEL, 2003). O autor apresenta que os interesses 

também se conflitam ao competir pela apropriação de um mesmo espaço público, 

como por exemplo, uma praça; ou ainda devido a externalidades negativas, como a 

poluição sonora.  

De acordo com Maricato (2001), a moradia é uma mercadoria que demanda 

terra urbanizada e financiamento, tanto para a produção, como para a venda. Em 

outras palavras, apresenta que para ser produzida, precisa de um pedaço da cidade, 

e não de uma terra nua, sem infraestrutura e serviços. 

 

Há a necessidade de investimentos sobre a terra para que ela ofereça 
condições viáveis de moradia em situação de grande aglomeração. Como 
esses investimentos conferem rendas aos proprietários fundiários e 
imobiliários, a disputa pelas localizações e investimentos públicos nas 
cidades é crucial. (MARICATO, 2001, p. 119). 

 

Nesse contexto, através do poder político-econômico, a especulação imobiliária 

cria loteamentos distantes e alcança alto lucro com projetos de baixo custo e 

qualidade, processo em que transfere para o poder público a responsabilidade pela 

provisão da infraestrutura (SILVA; WERLE, 2007).  

Desde a fase de projeto de empreendimentos imobiliários, segundo Maricato 

(2001), é frequente que grupos de pressão do setor imobiliário disputem com o 

objetivo de influenciar a colocação de investimentos públicos em determinados 

locais para, assim, valorizar a construção executada. Expõe que também existem 

disputas entre as regiões e os bairros pelos equipamentos urbanos e serviços 

públicos pois, além de aumentar a qualidade de vida da população, valorizam os 

seus imóveis.  

Dessa forma, destaca-se que, para Singer (1982), tendo em vista que o Estado 

é responsável por prover a maioria dos serviços urbanos para os indivíduos e as 

organizações, possui uma relevante influência na definição das demandas de uso do 

solo e também em relação ao seu preço: 
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As transformações no preço do solo acarretadas pela ação do Estado são 
aproveitadas pelos especuladores, quando estes têm possibilidade de 
antecipar os lugares em que as diversas redes de serviços urbanos serão 
expandidas. No entanto, esta antecipação nem sempre é factível e quando 
o é a concorrência entre os especuladores pode forçar a elevação do preço 
antes que o melhoramento previsto se realize, reduzindo sobremaneira os 
ganhos futuros da operação. Para evitar que isso se dê, a especulação 
imobiliária procura influir sobre as decisões do poder público quanto às 
áreas a serem beneficiadas com a expansão de serviços. Uma das 
maneiras de fazer isso é adquirir, a preço baixo, glebas adjacentes ao 
perímetro urbano, desprovidas de qualquer serviço e promover seu 
loteamento, mas de modo que a parte mais distante da área já urbanizada 
seja ocupada. (SINGER, 1982, p. 34 e 35). 

 

No âmbito das questões de habitação, observa-se que o Estado demonstra 

papéis variados, inclusive enquanto agente produtor do espaço urbano, visto que 

suas ações repercutem de modo relevante sobre o valor e o uso do solo. A partir da 

discussão sobre políticas urbanas como o Estatuto da Cidade, emerge-se a 

importância de abordar o papel das políticas públicas habitacionais, no que se refere 

à viabilização da construção de moradias para a população de baixa e média renda. 

Soares (2014) aponta que o setor da construção civil foi escolhido pelo Estado 

neodesenvolvimentista como motor do crescimento econômico brasileiro, com 

investimentos realizados através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

construções do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), entre outros. Ressalta 

a presença de novos agentes do capital imobiliário, com alianças em nível local, 

nacional e global. Na visão do autor, os modelos urbanos da atualidade se 

estabelecem de modo a reduzir a diversidade urbana das cidades. 

Conforme o Ministério do Planejamento (BRASIL, [201-]), com o objetivo de 

retomar o planejamento e a execução de grandes obras no Brasil, voltadas à 

infraestrutura urbana, social, logística e enérgica, foi criado o PAC, no ano de 2007, 

durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vigorou de 

2007 a 2010. Afirma que o Programa colaborou para o crescimento da oferta de 

empregos e da geração de renda, bem como para o investimento no âmbito público 

e privado. Na sua segunda fase, em 2011, expõe que foram inseridos mais recursos 

e criadas novas parcerias com os estados e municípios. Em 2015, já consolidado, 

cita que apresenta em torno de 37 mil empreendimentos e grande volume investido.  

Para Volochko (2015b), no Brasil, tendo em vista a mobilização do mercado 

imobiliário em conjunto com políticas habitacionais do governo federal, como o 

PMCMV, houve uma significativa expansão no número de empreendimentos. Infere 
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que tais habitações se caracterizam pela baixa metragem e pouca infraestrutura 

urbana no entorno, sendo comum problemas construtivos dada a qualidade inferior 

dos materiais e a rápida velocidade de construção. Instituído pela Lei nº 11.977 

(BRASIL, 2009), o Programa estabelece sua finalidade no Capítulo I, Seção I:  

  

Art. 1º O Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV tem por finalidade 
criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades 
habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma 
de habitações rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 
[...] e compreende os seguintes subprogramas: (Redação dada pela Lei nº 
12.424, de 2011). 
I - o Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU); (Redação dada pela 
Lei nº 13.173, de 2015). 
II - o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). (Redação dada pela 
Lei nº 13.173, de 2015). 

 

Para a implementação, o PMCMV (BRASIL, 2009) define que a União, levando 

em conta a disponibilidade orçamentária, poderá conceder subvenção econômica ao 

beneficiário (pessoa física) no ato da contratação de financiamento habitacional, por 

meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Alude 

que para a indicação dos beneficiários do Programa, além da comprovação de que a 

família tem renda de até R$ 4.650,00, são considerados prioritários os casos das 

famílias que residem em áreas de risco ou tenham sido desabrigadas, das famílias 

com mulheres como responsáveis e das famílias que tenham pessoas com 

deficiência. Cita que os estados, municípios e o Distrito Federal podem estabelecer 

outros critérios de seleção de beneficiários, contudo, estes deverão ser aprovados 

previamente pelos conselhos e estarem de acordo com as políticas habitacionais. 

Entre os seus subprogramas, a referida Lei aponta o Programa Nacional de 

Habitação Urbana (PNHU) e o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Em 

relação à habitação urbana – abordada na presente pesquisa - expõe que, desde 

2009, o subprograma visa prover a aquisição ou produção de novas habitações ou a 

requalificação de imóveis urbanos. Determina que deve ser observada a localização 

do terreno, a adequação ambiental do projeto, a infraestrutura e os equipamentos 

públicos existentes ou com compromisso do poder público para a instalação. Afirma 

que caso o beneficiário não pague a dívida, o Fundo de Arrendamento Residencial 

(FAR) e o Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), enquanto credores, devem 

reincluir o imóvel no Programa. 
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É apresentado, na Lei do PMCMV (BRASIL, 2009), o Fundo Garantidor da 

Habitação Popular (FGHab), que objetiva assegurar o pagamento aos agentes 

financeiros da prestação do financiamento da habitação, devida por mutuário final, 

em caso de redução temporária da capacidade de pagamento e desemprego, para 

famílias que disponham de renda mensal de até R$ 4.650,00. O Programa define 

ainda que os contratos efetivados sejam formalizados, de preferência, em nome da 

mulher, sendo que nas hipóteses de dissolução da união estável ou divórcio, o título 

da propriedade do imóvel ficará em nome da mulher, salvo nos casos que envolvam 

recursos do FGTS, e nos casos em que haja filhos cuja guarda seja atribuída 

exclusivamente ao pai. É estabelecido por tal Lei que os lotes destinados à 

construção de moradias pelo Programa não poderão ser remembrados.  

A Lei mencionada dispõe que a regularização fundiária, enquanto conjunto de 

medidas, tem o objetivo de regularizar os assentamentos irregulares, para garantir o 

direito à moradia, ao meio ambiente equilibrado e ao desenvolvimento das funções 

sociais. Cita que tal regularização possui, entre os seus princípios, o compromisso 

de ampliar o acesso à terra urbanizada pelas pessoas de baixa renda; articular as 

políticas de habitação, de mobilidade urbana, de meio ambiente e de saneamento; 

bem como possibilitar a participação dos interessados. Estabelece que deve definir 

pelo menos as áreas a serem regularizadas, as vias de circulação, as medidas 

requeridas à sustentabilidade, as condições para assegurar a segurança da 

população e as medidas que se prevê para adequar a infraestrutura básica. 

Pela Lei nº 11.977 (BRASIL, 2009), serão garantidas as condições de 

acessibilidade a todas as áreas públicas, o uso de novas tecnologias construtivas e 

a disponibilidade de unidades que possam ser adaptadas para pessoas idosas, com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida. Tais questões são inclusive contempladas ao 

se falar em sustentabilidade na construção civil, que será aludida na seção 2.3. 

Através do que foi abordado, sobre o papel do Estado, destaca-se a questão 

do planejamento urbano. Pode-se entender que não é o plano por si só que será 

capaz de resolver os problemas urbanos, mas, se bem empregado, contribui para 

otimizar a destinação dos investimentos, sobretudo ao se considerar a escassez de 

recursos. Sobre as políticas públicas habitacionais no período pesquisado, notam-se 

mudanças em relação àquela operacionalizada pelo BNH, visto que iniciativas como 

o PAC e o PMCMV possibilitaram para muitas famílias o acesso à casa própria.   
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Compreendendo o conceito do espaço urbano e as dinâmicas dos agentes que 

o produzem, bem como a relevância do papel do Estado e das políticas 

habitacionais neste contexto, cabe adentrar no conceito de periferia urbana. 

 

2.2 A periferia urbana 

 

De acordo com Domingues (1994), é difícil apresentar uma definição 

consensual do conceito de periferia urbana, dada a banalização do uso do termo. 

Para Corrêa (1986), considera-se periferia urbana a área que se situa nos arredores 

do espaço urbano da cidade, incluindo áreas urbanizadas e nos limites do espaço 

urbano, áreas em que a urbanização ainda se mostra incipiente, coexistindo com a 

agricultura, ou ainda marcada por esterilização.  

O autor afirma que se pode falar em periferia suburbana e periferia rural-

urbana, podendo-se notar a transformação da zona rural em periferia rural-urbana e 

desta para subúrbio, processo em que se destacam a atuação dos agentes do 

espaço urbano. Acredita que a periferia urbana se constitui como objeto de ações 

territoriais das classes dominantes, inseridas no processo de acumulação do capital, 

de uso de terrenos baratos para a implantação industrial e de reprodução segregada 

das diferentes classes sociais. 

Corrêa (1986) ressalta a diferencialidade da periferia, ou seja, ela não é uma 

faixa homogênea de aspectos naturais e sociais circundando a cidade. Menciona a 

periferia do povo, marcada pela autoconstrução e pela presença de loteamentos, 

muitas vezes, sem o mínimo de condições de ocupação; e a periferia elitizada, por 

meio da qual grupos de elite experimentam o meio para se reproduzirem em 

condomínios murados, shoppings e clubes. Sobre as formas de ocupação urbana na 

periferia, relacionadas ao uso residencial, Corrêa (1993) expõe a urbanização de 

status e a urbanização popular, sendo que as estratégias dos proprietários fundiários 

terão variação conforme a localização de suas propriedades. Referente aos 

proprietários de terras com boa localização e valorizadas por amenidades físicas: 

 

[...] agem pressionando o Estado visando à instalação da infraestrutura 
urbana ou obtendo créditos bancários para eles próprios instalarem a 
infraestrutura. Tais investimentos valorizam a terra que antes fora 
esterilizada por um razoavelmente longo período de tempo. Campanhas 
publicitárias exaltando as qualidades da área são realizadas, ao mesmo 
tempo que o preço da terra sobe constantemente. (CORRÊA, 1993, p.18).  
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 As terras de periferias com essas características são destinadas para a 

população de status (CORRÊA, 1993). Visto que tal demanda tem recursos para 

pagar, explica que é possível para os proprietários fundiários se tornarem também 

promotores imobiliários, que loteiam, constroem e vendem as casas de luxo. Já para 

os proprietários dos terrenos mal localizados, cuja periferia não tem amenidades, é 

preciso uma estratégia diferente, segundo o autor (1993, p. 19, grifo do autor): 

 

Em uma cidade onde existe uma segregação socioespacial, com um setor 
periférico, não apenas distante do centro, mas sem amenidades, não 
atraindo, portanto, grupos sociais de elevado status, não resta aos 
proprietários fundiários senão o loteamento de suas terras como meio de 
extrair renda da terra. E se trata de loteamentos populares, com o mínimo 
de infraestrutura. Tendo em vista o baixo poder aquisitivo da população que 
para aí se desloca, não há interesse desses proprietários em se 
transformarem em promotores imobiliários. Apenas realizarão o loteamento: 
as habitações serão construídas pelo sistema de autoconstrução ou pelo 
Estado, que aí implanta enormes e monótonos conjuntos habitacionais. 

 

Volochko (2015b) defende que o problema da habitação está articulado com o 

processo de crise do trabalho e dos baixos salários, repercutindo na formação de 

periferias urbanas pela população mais pobre, nas quais é comum a autoconstrução 

da casa própria, que pode ocorrer de forma regular ou irregular. Silveira (1997) alude 

que a periferia urbana se torna alternativa para a reprodução da força de trabalho, 

considerando o processo desigual de urbanização. Infere que o mesmo tem sua 

formação influenciada tanto pela impossibilidade de aquisição ou aluguel de imóvel 

devido aos elevados preços, que força muitos moradores a se deslocarem para a 

periferia; quanto pela política de renovação urbana, que devido à valorização das 

áreas, expulsa os seus moradores. Por outro lado, Domingues (1994) entende que a 

periferia é um local estratégico para novas políticas urbanas: 

 

As periferias, agora no plural porque distintas, proporcionam oportunidades 
de transformação diferentes consoante a natureza dos seus problemas, os 
trunfos que podem ir buscar ao novo quadro de coesão urbana, os recursos 
disponíveis, as oportunidades que se lhes oferecem e os recursos que 
possam mobilizar. Não constituem, por isso, receptáculos de soluções 
normalizadas e completamente transferíveis para todas as situações. 
(DOMINGUES, 1994, p. 16). 

 

A definição de periferia se incorporou ao conceito de áreas que se localizam 

além do centro das cidades, incluindo desde moradias segregadas até condomínios 

de luxo (ARAUJO, 2014). Rolnik (1997) alerta, em relação às periferias precárias, 
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para a existência de um urbanismo de risco pautado pela falta de segurança do 

terreno e/ou da construção, pois as moradias geralmente são dispostas nos locais 

de mais difícil ocupação, como as encostas íngremes e as áreas alagadiças. Com a 

legalização dos loteamentos há pouco irregulares, Corrêa (1993) expõe que a 

pressão popular tende a conquistar alguns serviços de infraestrutura junto ao 

Estado, implicando em uma nova valorização fundiária que se reflete nos terrenos 

que os proprietários fundiários reservam entre o espaço urbano e os loteamentos.  

Conforme Botelho (2007), a instalação de indústrias ao longo das rodovias, por 

exemplo, estimula os operários a fixar residência em torno das mesmas, onde 

existem terrenos mais baratos. Explica que a desconcentração industrial, ou seja, a 

saída das indústrias de determinadas áreas da cidade, redefiniu os usos dos lugares 

antes ocupados por elas. Segundo Pádua (2015), a escassez de terrenos em 

regiões bem valorizadas leva o mercado imobiliário a se expandir além do centro, 

para lugares com potencial. Com isso, pode-se apontar que:  

 

(...) uma possível configuração anterior do espaço periférico (aquela da 
autoconstrução e da informalidade do ponto de vista da propriedade privada 
do solo, mas também a do “viver de aluguel”) vai se tornando fonte para 
uma nova mercantilização habitacional, [...] que envolve os setores 
imobiliário e financeiro, além do Estado. Destarte, estamos diante de uma 
reprodução das periferias que soma ao tripé loteamento periférico-
autoconstrução-casa própria, às favelas, aos conjuntos habitacionais e aos 
condomínios fechados luxuosos uma nova morfologia e um novo processo: 
a produção imobiliária-financeira-estatista dos novos condomínios 
habitacionais populares. Esse processo sinaliza a tendência de uma 
intensificação da contradição totalização/fragmentação do espaço urbano. 
(VOLOCHKO, 2015b, p. 111, grifo do autor). 

 

Visto que cada periferia representa um meio de reprodução dos grupos sociais 

que irão habitar em certa área, e que a tomada de consciência sobre as acentuadas 

diferenças nas condições de vida tende a se traduzir em movimentos sociais 

urbanos para reivindicar seus direitos ao Estado, Corrêa (1986, p. 77) cita que “fruto 

de um processo de natureza social e política que assume uma dimensão espacial, a 

periferia pode transformar-se em “lócus” da transformação da sociedade”. 

Em relação ao significado da periferia urbana na atualidade e os novos 

produtos imobiliários, a saber, os loteamentos e condomínios fechados, Campos, 

Silveira e Cruz (2014) analisam que a sua implementação tem se mostrado como um 

processo de reestruturação urbana, modificando o padrão de organização espacial 

entre centro e periferia, bem como redefinindo o significado tradicional da periferia 
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urbana, no que se refere ao seu conteúdo social e econômico. Sobre esse 

fenômeno, que é observado com frequência em cidades médias, apontam: 

 

Analisando esse fenômeno no contexto das cidades médias brasileiras, 
verifica-se que o surgimento dos novos produtos imobiliários revela uma 
dinâmica profunda e acelerada de reestruturação dessas cidades. Um 
indicador desse processo é o fato desses produtos passarem a se localizar, 
via de regra, nas áreas periféricas, implicando, desse ponto de vista, em 
uma redefinição do padrão de organização espacial centro x periferia e do 
tradicional significado social e econômico das periferias urbanas. 
Paralelamente, multiplicam-se as atividades de comércio e serviços, os 
shoppings centers, entre outros, caracterizando [...] uma diversificação do 
cinturão periférico e um processo de mudança de um padrão de 
periferização – característico do fenômeno de expansão urbana – à 
complexidade dessas periferias. (CAMPOS; SILVEIRA; CRUZ, 2014, p. 27, 
grifo dos autores). 

 

Conforme Sposito (2012), na América Latina, quando glebas rurais eram 

incorporadas ao urbano, em geral, destinavam-se à produção de loteamentos aos 

mais pobres. Afirma que, atualmente, a fragmentação socioespacial evidencia as 

desigualdades pela relativa proximidade geográfica entre ricos e pobres. Com a 

presença de loteamentos fechados, a relação entre centro e periferia não se baseia 

mais na distância geométrica, mas na social (classes) e espacial (mobilidade) 

dessas áreas muitas vezes dispostas lado a lado (SPOSITO, 2006).  

O mercado imobiliário, fazendo proveito da ineficácia do Estado em garantir a 

segurança da população, elabora estratégias de marketing embasadas na oferta de 

tranquilidade e contato com a natureza, por meio dos loteamentos fechados (UEDA, 

2006). Com isso, a autora cita que os espaços comuns com vistas à sociabilidade 

dos moradores tendem a ceder vez a práticas individuais. Lefebvre (2001) aponta 

que faz alguns anos que a natureza entrou para o rol do valor de troca, como 

mercadoria voltada ao lazer, desvio do direito à cidade. Assim, a valorização dos 

novos produtos imobiliários e de sua oferta da ideia de segurança, marcada pelo 

controle de acesso e de circulação, redefinem o tecido espacial (SPOSITO, 2012).  

 

A distância entre os desiguais, na cidade, não se opera mais, 
predominantemente, a partir da lógica de periferização dos mais pobres e 
de destinação, aos mais ricos, das áreas centrais e pericentrais, as 
melhores dotadas de meios de consumo coletivo (infraestruturas, 
equipamentos e serviços urbanos). Os sistemas de segurança urbana 
oferecem condições para que a separação possa se aprofundar, ainda que 
se justaponham, no “centro” e na “periferia” segmentos sociais com níveis 
desiguais de poder aquisitivo e com diferentes interesses de consumo. 
(SPOSITO, 2012, p. 140 e 141, grifo da autora). 
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A respeito da periferia urbana, ou nas palavras de Souza (2005), espaço 

periurbano, não é difícil se encontrar paisagens com aparência rural, dotadas de 

árvores, plantações e pastagens, mas que, segundo o autor, têm o papel de ocultar 

a lógica urbana de uso do solo. Esclarece que é comum se tratarem de glebas de 

terra para especulação, que funcionam como reserva de valor para os chamados 

empreendedores urbanos, e que após vários anos, dependendo da localização 

(popular ou de status), abrigarão loteamentos ou condomínios.   

De acordo com Harvey (1980), a expansão dos limites urbanos está sujeita a 

grande pressão especulativa, e é sustentada, entre outras dinâmicas, pelo 

surgimento de novas famílias e pela intra-imigração. No caso das cidades médias, 

Sposito (2006) expõe que uma relevante especificidade da produção de seu espaço 

urbano é o baixo preço das terras disponíveis, possibilitando que novos loteamentos 

fechados se coloquem próximos ou dentro da área urbana já consolidada.  

O tamanho das cidades médias permite que o tecido urbano se expanda sem 

que isso repercuta em problemas relacionados às grandes distâncias, tais como 

custos econômicos ou perda de tempo, não sendo, portanto, um obstáculo aos 

interesses do mercado imobiliário e fundiário (SPOSITO, 2006). Nessa linha, Ueda 

(2006) afirma que as cidades médias não são tão impactadas com problemas de 

deslocamentos pela dispersão urbana, pois as distâncias entre os loteamentos e os 

espaços para trabalho, consumo e lazer são menores. Sposito (2006) ressalta que, 

inclusive, para os agentes produtores desses empreendimentos, a acessibilidade é 

um dos principais fatores observados ao escolher a localização, levando em conta a 

proximidade com vias de maior velocidade e os meios de consumo. 

 

Como os loteamentos fechados são um novo produto imobiliário que, como 
todas as outras mercadorias no âmbito do capitalismo contemporâneo, têm 
que se renovar continuamente, as práticas de lançamento sucessivo de 
novos produtos no mercado, num período de demandas contraídas, geram 
profundas mudanças na estrutura das cidades, que nos possibilitam avaliar 
como a reestruturação delas já se delineia, claramente, por meio da 
passagem da segregação socioespacial para a fragmentação urbana, 
mesmo em espaços não-metropolitanos. (SPOSITO, 2006, p. 188). 

  

Sobre a diferenciação de loteamentos e condomínios, conforme Sposito (2006), 

por vezes os empreendimentos tidos como condomínios, na verdade, são 

loteamentos fechados, ou seja, as áreas dentro dos muros são públicas, mas 

possuem uso de caráter exclusivo dos moradores, indo contra a legislação. Cita que, 
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nesses casos, muitos municípios concedem tal direito aos moradores do loteamento 

através de leis, a fim de atender aos interesses dos empreendedores. 

Com a discussão sobre a definição de periferia urbana, tradicionalmente 

vinculada à população de menor poder aquisitivo, observa-se que o significado do 

conceito foi modificado, sobretudo em função do surgimento de novos produtos 

imobiliários para a população de maior poder aquisitivo nos arredores da cidade, o 

qual repercute na reestruturação do espaço urbano. 

Cabe enfatizar que a periferia urbana, mesmo em sua nova concepção, 

emerge a necessidade de abordar a questão da segregação, pois não existe apenas 

enquanto imposta, mas também no processo contraditório de autossegregação.  

 

2.2.1 A (auto)segregação urbana 

 

O espaço urbano, segundo Corrêa (1993), constitui-se como um reflexo da 

sociedade, tanto de ações realizadas no presente como das que ocorreram no 

passado, deixando marcas impressas na organização espacial, como é o caso da 

fragmentação e da segregação. Considerando também a dinâmica da sociedade, 

alude que dispõe de uma mutabilidade complexa, com diferentes ritmos e naturezas. 

No entanto, o autor acredita que o cotidiano e o futuro próximo se encontram em um 

contexto de fragmentação desigual do espaço, implicando em conflitos e lutas 

sociais, visando o direito à cidade e à cidadania plena. 

Santos (1994) analisa que a cidade, enquanto Capital Geral, vem sendo 

apropriada de forma cada vez mais seletiva e privada, processo que, por ser 

planejado, vai além das dinâmicas de especulação e dos jogos de mercado, e 

repercute no aumento das desigualdades: 

 

Hoje, diante da natureza artificializada das cidades, o Capital Geral 
produzido coletivamente é gerido em nome da coletividade que o produziu, 
mas não é mais socialmente possuído, e está exclusivamente a serviço de 
alguns. Sua apropriação efetiva e seu uso efetivamente produtivo são 
seletivos. Isso atribui, na cidade, uma significação diferente, específica, 
diferencial a cada indivíduo, a cada grupo, a cada firma, a cada instituição e, 
ao mesmo tempo, a cada distrito, a cada bairro, a cada rua. (SANTOS, 
1994, p. 140). 

 

No contexto de ocupação do espaço, com possibilidade de expansão para a 

periferia, Harvey (1980) nota que aqueles que entrarem primeiro têm mais escolhas, 
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e os que vierem por último, nenhuma escolha. No caso de se relacionar a entrada 

com o poder de compra, cita que os indivíduos que têm dinheiro possuem maiores 

possibilidades, já aos menos abastados, fica o que sobrou, compondo a segregação.  

Sobre essa questão, Souza (2005) avalia que, no caso do Brasil, de modo 

distinto do que em outros países, como os Estados Unidos, muitas vezes não são as 

minorias que são afetadas, mas sim a maioria da população das cidades, e que 

moram, por exemplo, nos loteamentos localizados na periferia. Embora se possa 

notar relação entre pobreza e etnia, aborda que não se trata de segregação de um 

determinado grupo, mas de uma situação em que os pobres, em função do baixo 

poder aquisitivo, veem-se induzidos a ir morar em áreas mais afastadas do centro e 

de amenidades naturais, e que não sejam de interesse das classes mais altas. 

Em relação à segregação residencial, Souza (2005) enfatiza que há de se 

considerar não apenas a carência de infraestrutura em comparação às áreas mais 

privilegiadas, como também a estigmatização das pessoas que residem nas áreas 

menos privilegiadas, pois são questões que resultam em problemas de autoestima 

coletiva, bem como de integração e convivência com as demais classes.  

Nota-se inclusive que outros problemas, como a degradação ambiental, 

também estão relacionados à questão da pobreza urbana e da segregação 

residencial, visto que, se por um lado, os problemas ambientais têm potencial de 

causar tragédias sociais, como deslizamentos e enchentes, por outro lado, foram 

criados ou agravados por problemas de cunho social (SOUZA, 2005). 

Em tal contexto, no que se refere ao crescimento econômico em uma 

sociedade dividida por classes, destaca-se, entre seus aspectos, os efeitos da 

estratificação social desigual sobre o espaço, assim como os custos externos que 

toda a comunidade tem que arcar, como por exemplo, o tráfego congestionado e a 

poluição (GOTTDIENER, 1993). O autor explica que tais problemas, comuns a 

qualquer área que esteja vivenciando um crescimento rápido e desordenado, estão 

vinculados à natureza do capitalismo.  

Conforme Alvarez (2015), ao viabilizar a propriedade privada e o valor de troca, 

a cidade é produzida como negócio, para o lucro, e não para pessoas, tendência 

que se observa nas cidades capitalistas. Entre os seus fundamentos, cita a 

contradição entre a produção social do espaço e a sua apropriação privada, que 

envolve os interesses das classes, implicando no fato de que o acesso à 

propriedade acaba por definir o lugar de cada um na cidade e a sua exclusão. 
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Corrêa (1993) infere que os grupos sociais excluídos surgem em decorrência das 

diferenças sociais no acesso aos bens e serviços produzidos. Aponta que grande 

parcela da população não possui renda para adquirir um imóvel ou sequer alugá-lo, 

configurando uma das mais relevantes evidências da exclusão.  

Porém, nesse sentido, é importante se colocar a advertência de Souza (2005) 

quanto ao cuidado necessário na utilização do termo exclusão. O autor ressalta que, 

de fato, os pobres urbanos são excluídos de inúmeros benefícios do sistema e 

privados de determinados ambientes; contudo, a maior parte está integrada 

econômica, política e culturalmente ao mesmo, e isso é evidenciado seja na 

condição de trabalhador, de consumidor, ou ainda de eleitor.   

Em relação à separação espacial das distintas classes sociais devido à 

hierarquização dos preços de acesso à terra e à moradia, Botelho (2007) defende 

que a mesma é aprofundada em função da transferência para o mercado de parte 

significativa da responsabilidade da provisão e do financiamento habitacional. Para 

ele, outro fator que contribui para a segregação socioespacial urbana é a separação 

do mercado imobiliário entre financiamentos habitacionais privados e estatais: 

 

[...] o modelo de financiamento estatal para a população mais pobre ainda 
está vinculado ao financiamento à oferta de moradias construídas em 
terrenos comprados pelas Companhias Habitacionais e construídos por 
empreiteiras, sem oferecer outras opções de localização à população 
atendida pelo poder público, o que gera um confinamento dessa população 
em áreas distantes e precárias em termos de infraestrutura, equipamento 
urbano, oportunidades de trabalho, estudo, consumo e lazer. (BOTELHO, 
2007, p. 34). 

 

Botelho (2007, p. 34) expõe que, em relação à população mais rica, a situação 

apresentada é diferente: 

 

[...] o público consumidor dos grandes empreendimentos imobiliários ligados 
ao capital financeiro, o que parece ser fruição é antes consumismo gerado 
pelo lado dos agentes imobiliários urbanos, que buscam vender novos 
produtos e, através de estratégias de obsolescência programada, encurtar o 
ciclo de vida de seus produtos. Novas necessidades são apresentadas 
como fundamentais para a vida dos mais privilegiados: segurança, 
isolamento, fuga da poluição, contato com a “natureza”. Esses elementos 
são uma constante nos novos empreendimentos gerados pela associação 
entre o setor imobiliário e o financeiro, intensificando os processos de 
segregação socioespacial. 

 

O Estado, enquanto modelador do espaço urbano na sociedade capitalista, 

viabiliza a realização de diversos interesses por meio da política conjugada de 
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renovação urbana, com a abertura de novas vias de tráfego, redirecionando a 

segregação residencial ao tirar os pobres do centro da cidade, e possibilitar que o 

capital imobiliário realize bons negócios nessas áreas, sendo os impostos territorial e 

predial um fator discriminante (CORRÊA, 1993). Comenta também que o Estado 

pode produzir espaço passível de ocupação, mediante a execução de obras como 

de drenagem e aterros, a fim de tornar viável a atividade econômica.   

Referente à valorização diferencial de determinadas áreas, o autor aponta que 

certas características têm papel central na criação e recriação de áreas nobres, a 

saber, o alto preço da terra e o status do bairro, a acessibilidade e segurança dos 

meios de transporte, as amenidades produzidas e o esgotamento dos terrenos para 

construção. Corrêa (1993) cita ainda que tais aspectos são reforçados por meio de 

propagandas, e que a atuação desigual dos promotores imobiliários tende a criar e 

ratificar a segregação residencial intrínseca a uma cidade capitalista.  

Ao se falar em segregação, é importante abordar o processo contraditório de 

autossegregação, que segundo Palma, Rodrigues e Bozzetti (2014), revela-se pela 

vontade voluntária das pessoas de residir em áreas distantes do centro e, de 

preferência, cercadas por muros, onde não existam diferenças econômicas, sociais 

ou de comportamento, demanda que é atendida através dos condomínios fechados. 

A respeito desse aspecto, Souza (2005) explica que as classes mais altas 

procuram segurança se afastando do centro da cidade. Entre as razões para 

diferenciar a segregação a que as classes menos favorecidas são submetidas, e a 

autossegregação das classes com maior poder aquisitivo, destaca o fato de tanto as 

ações como as omissões das elites influenciarem as condições de vida na cidade, 

configurando-as como corresponsáveis por tal situação. 

Em Singer (1982), também se pode compreender um pouco mais do processo 

de (auto)segregação, embora não utilize este nome para o fenômeno. O autor avalia 

que a demanda habitacional do solo urbano apresenta diferentes vantagens 

locacionais, relacionadas sobretudo ao grau de acesso a serviços urbanos. Afirma 

que existe tendência de que tal acesso privilegie certas localizações na medida em 

que os serviços sejam escassos em comparação à demanda. A dinâmica do 

mercado imobiliário implica na ocupação das áreas melhor servidas por parte da 

classe de maior poder aquisitivo e, em decorrência, expõe que as áreas mais 

baratas e pior servidas são ocupadas pela classe de menor poder aquisitivo. 
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O elemento “prestígio” tende a segregar os mais ricos da classe média, que 
paga muitas vezes um preço extra pelo privilégio de morar em áreas 
residenciais que os “verdadeiros” ricos estão abandonando exatamente 
devido à penetração dos arrivistas. Os promotores imobiliários, que 
conhecem bem este mecanismo, tiram o máximo proveito dele ao fazer 
“lançamentos” em áreas cada vez mais afastadas para os que podem pagar 
o preço do isolamento [...]. (SINGER, 1982, p. 27, grifo do autor).   

 

A autossegregação das camadas com maior poder aquisitivo se relaciona ao 

baixo grau de diversidade que se deseja, sendo a capacidade de pagamento usada 

como meio de privatização e limitação do acesso de estranhos (ACSELRAD, 2004). 

Entendendo que a segregação se origina das desigualdades e as retroalimenta, 

Souza (2005) acredita que a segregação funciona como alimento à intolerância e ao 

preconceito. Pressupondo que as pessoas temem o que não conhecem, analisa que 

a tolerância será favorecida pela convivência e integração entre os grupos sociais. 

Nisso, infere-se que a (auto)segregação residencial é uma tendência intrínseca 

à cidade capitalista, visto que o acesso à terra urbana é determinado pelo nível de 

renda. Aqueles que possuem maior poder aquisitivo possuem maiores opções de 

escolha e, dada a lenta obsolescência dos produtos, o mercado imobiliário cria 

novas demandas. Àqueles com condições financeiras mais limitadas, as opões são 

reduzidas. Por essa dinâmica que se configura a organização do tecido urbano.   

Após abordar as definições que auxiliam a entender a complexidade do espaço 

urbano e da periferia urbana, considerando as dinâmicas colocadas e a sua relação 

com os âmbitos econômico, social e ambiental, insere-se a relevância de serem 

observadas as questões referentes ao entendimento dos autores sobre o 

desenvolvimento sustentável, sobretudo as teorias relacionadas ao espaço urbano, 

com destaque para as iniciativas de sustentabilidade na construção civil.  

 

2.3 O desenvolvimento sustentável urbano 

 

Para adentrar na presente seção, cabe reforçar o que se entende por 

desenvolvimento sustentável nesta dissertação, visto que, dada a existência de 

diferentes correntes teóricas, não há consenso quanto a sua definição. Assim, 

empregou-se o conceito proposto pelo Relatório Brundtland ou “Nosso Futuro 

Comum” (1991) como ponto de partida para o aprofundamento do referencial. Com 

tal base, no Capítulo 3 é realizada uma análise dialética do entendimento dos 

agentes sociais envolvidos sobre tal questão teórica no processo foco da pesquisa.  
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Segundo o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, [20--?]), é de suma 

importância o papel da indústria da construção civil para os objetivos globais de 

desenvolvimento sustentável, posto que o Conselho Internacional da Construção 

(CIB) a considera como um dos setores com maior consumo de recursos naturais e 

de energia, e que também origina impactos relacionados à geração de resíduos. 

Contudo, antes de aprofundar o referencial no âmbito da indústria, cabe 

apresentar o que os estudiosos da área entendem por desenvolvimento sustentável, 

sendo interessante abordar o processo de surgimento do conceito, contexto no qual 

as noções de desenvolvimento e de crescimento muitas vezes se confundiam. 

De acordo com Almeida (1997), as teorias desenvolvimentistas demonstram 

uma visão de desenvolvimento fundamentada no avanço técnico e científico, o qual, 

por sua vez, levaria essencialmente ao crescimento econômico, implicando na 

comum redução desse conceito a uma ideia de modernização. Em contraponto a 

esse entendimento, explica que hoje desponta um questionamento sobre a 

possibilidade de se seguir a um novo modelo de desenvolvimento, que tenha uma 

base ambiental, cultural, social e econômica sustentável.  

  Para Sachs (2000), desenvolvimento é o processo pelo qual são liberadas as 

potencialidades de um objeto para alcançar sua forma mais perfeita, ou seja, é o 

crescimento com mudanças sociais, culturais e econômicas, buscando melhorar a 

qualidade de vida das pessoas, incluindo a administração eficiente dos recursos 

naturais. Entende-se que expansão não é desenvolvimento, e que o crescimento 

puramente econômico tem custos, com ênfase nos socioambientais, que tanto no 

âmbito espacial quanto social, demonstram-se bastante seletivos (SOUZA, 2005).  

 

Um desenvolvimento urbano autêntico, sem aspas, não se confunde com 
uma simples expansão do tecido urbano e a crescente complexidade deste, 
na esteira do crescimento econômico e da modernização tecnológica. Ele 
não é, meramente, um aumento da área urbanizada, e nem mesmo, 
simplesmente, uma sofisticação ou modernização do espaço urbano, mas, 
antes e acima de tudo, um desenvolvimento sócio espacial na e da cidade: 
vale dizer, a conquista de melhor qualidade de vida para um número 
crescente de pessoas e de cada vez mais justiça social. Se uma cidade 
produz mais e mais riqueza, mas as disparidades econômicas no seio de 
sua população aumentam; se a riqueza assim produzida e o crescimento da 
cidade se fazem às custas da destruição de ecossistemas inteiros e do 
patrimônio histórico-arquitetônico; se a conta da modernização vem sob a 
forma de níveis cada vez menos toleráveis de poluição, de estresse, de 
congestionamentos [...]; se é assim, falar de “desenvolvimento” é ferir o bom 
senso. Pode-se, em tal caso, falar de crescimento urbano. (SOUZA, 2005, 
p. 101 e 102, grifo do autor).  
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Com isso, cabe aludir o conceito de externalidade, que segundo Montibeller-

Filho (2001), consiste nas falhas oriundas do funcionamento do mercado, e que 

embasa o pensamento econômico neoclássico no tratamento das questões 

ambientais. Explica que o mesmo foi criado por Pigou nos anos 1920/30, o qual 

também elaborou um método para a correção ou compensação dessas falhas. No 

entanto, apresenta que, até a década de 1960, o conceito era utilizado apenas 

esporadicamente, pois a pressão sobre o meio ambiente ainda não havia atingido o 

ponto de levantar na sociedade a consciência ecológica. Com o surgimento de 

movimentos ambientalistas, aponta que surgiram leis ambientais para colocar 

impedimentos às atividades econômicas, e com essas mudanças, as teorias 

procuraram levar em consideração a questão ambiental. 

 Dessa forma, o autor analisa que a economia neoclássica, pensamento 

dominante sobretudo após a década de 1980, não consegue valorar 

adequadamente os custos ambientais para a internalização das externalidades, visto 

que “[...] sendo os próprios cidadãos os que quantificam monetariamente, é 

redundante tirar daí um valor referencial da natureza para a sociedade, a qual é 

composta pelas mesmas pessoas” (MONTIBELLER-FILHO, 2001, p. 107).  

Nesse contexto, cabe ressaltar que a sustentabilidade pode ser vista em sua 

dimensão social, relacionada à busca por distribuir a renda de modo equitativo e 

reduzir as diferenças nos níveis de vida; ecológica, vinculada ao uso de tecnologias 

para o mínimo de poluição e o máximo de eficiência; geográfica, referente à busca 

por uma configuração rural-urbana mais equilibrada; e cultural, que é a mais difícil 

de ser concretizada (SACHS, 1997). 

A questão ambiental, conforme Souza (2000), envolve o surgimento de 

problemas ambientais (poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de 

ozônio e degradação dos recursos naturais) no cenário internacional, com 

características locais e globais, ligados ao crescimento econômico e populacional, 

bem como a concentração industrial e a urbanização.  

A crise energética do petróleo (BURSZTYN; BURSZTYN, 2013), a expansão 

das cidades e o crescimento da população no século XX levantaram preocupações 

sobre a sustentação desse processo, as quais foram abordadas na Conferência das 

Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo no ano de 1972, 

na qual, segundo Romeiro (2003), foi utilizado o termo ecodesenvolvimento, que 

mais tarde daria origem ao conceito de desenvolvimento sustentável. 
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De acordo com Bursztyn e Bursztyn (2013), em 1983, foi criada pela 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), a Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que depois de cinco anos de trabalho, 

publicou o Relatório Brundtland ou “Nosso Futuro Comum”, propondo conciliar 

desenvolvimento e meio ambiente, inserindo de modo oficial no meio internacional, a 

noção de desenvolvimento sustentável. Devido a sua relevância, pode-se destacar 

do Relatório mencionado (1991, p. 9):  

 

A humanidade é capaz de tornar o desenvolvimento sustentável – de 
garantir que ele atenda às necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade de as gerações futuras atenderem também às suas. O conceito 
de desenvolvimento sustentável tem, é claro, limites – não limites absolutos, 
mas limitações impostas pelo estágio atual da tecnologia e da organização 
social, no tocante aos recursos ambientais, e pela capacidade da biosfera 
de absorver os efeitos da atividade humana. 

 

Almeida (1997) afirma que o desenvolvimento sustentável ainda é um campo 

com distintas concepções, sendo que a mais próxima de um consenso é a que está 

presente no Relatório Brundtland. Explica, como uma das premissas do conceito, a 

ideia de inadequação do padrão de desenvolvimento adotado pelas sociedades no 

mundo contemporâneo, entendimento que surge da noção de finitude dos recursos 

naturais, bem como da existência de injustiças sociais no modelo vigente.  

Para quem luta por esse novo modo de desenvolvimento, colocam-se desafios, 

inclusive referente à conciliação entre os objetivos de ser socialmente equitativo, 

economicamente eficiente e ambientalmente equilibrado (ALMEIDA, 1997). Na sua 

visão, o novo modelo que se busca precisa ser rico em alternativas, a fim de 

possibilitar que as crises ambiental e social sejam enfrentadas com novas soluções. 

 Com o relatório Brundtland, conforme Léna (2012), se por um lado, possibilitou 

o reconhecimento em nível internacional da questão social-ecológica, por outro, 

também incrementou a sua banalização, haja vista que a expressão 

“desenvolvimento sustentável” passou a ser utilizada até mesmo pelas empresas 

mais predatórias, fato que se relaciona ao surgimento de críticas ao conceito. Avalia 

que a base da maioria das políticas continua sendo o crescimento, responsável por 

um consumo cada vez maior de recursos, e que a mídia, muitas vezes, contribui 

para reforçar a desinformação ao negar a realidade dos fatos.  

Segundo Cohen (2003), embora várias compreensões sobre a sustentabilidade 

remetam à melhoria da eficiência por meio da tecnologia, mostra-se necessário 
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considerar a variável comportamental, visto que o padrão insustentável de produção 

e consumo é o principal responsável pela degradação do meio ambiente.  

Silva e Werle (2007) analisam que, para um desenvolvimento equilibrado, a 

ocupação do espaço precisa levar em conta o uso controlado dos recursos naturais, 

sendo vital que tanto o poder público como os setores econômicos e a sociedade 

assumam esta consciência. Notam que um entrave para viabilizar projetos 

sustentáveis se relaciona às dificuldades de execução e fiscalização das legislações. 

O mundo está diante de uma encruzilhada, em que, de um lado, os modos de 

organização econômica são cada vez mais insustentáveis no que se refere ao 

caráter predador dos recursos finitos da natureza e, de outro, o ecossistema finito 

abriga o aumento da economia e do número de pessoas, refletindo a importância do 

tema da sustentabilidade (CAVALCANTI, 2001). Ou seja, o desenvolvimento 

sustentável se mostra como um desafio para o Planeta, requerendo, portanto, que o 

Norte e o Sul estabeleçam estratégias que se complementem (SACHS, 2002). 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi reafirmado na Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, sediada no Rio de Janeiro, 

em 1992 (ECO-92), que teve como um dos resultados a Agenda 21 (VERÓL; 

MIGUEZ, 2016). Conforme Batista et al. ([20--]), em Caderno de debate publicado 

pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil, ela foi estabelecida como um 

compromisso com a sustentabilidade, sendo instrumento para um planejamento de 

baixo para cima e definindo os desafios do milênio seguinte; princípios que devem 

ser assumidos não apenas pelo governo ao nortear políticas públicas, mas também 

pelos cidadãos, por meio da mudança de atitudes. 

Cabe destacar que, embora tenha ocorrido uma série de fatos ao longo da 

história em direção a uma mudança de paradigma, foi através da pressão 

internacional, especialmente a partir da ECO-92, que os países em 

desenvolvimento, inclusive o Brasil, viram-se frente à necessidade de mudar a 

postura do seu poder público sobre as questões ambientais (SILVA; WERLE, 2007).  

Veról e Miguez (2016) apresentam que a Agenda 21 firmou vários objetivos 

vinculados ao processo de urbanização equilibrada e racional, entre os quais, 

proporcionar habitação adequada a todas as pessoas, planejar e gerir o modo de 

uso do solo em uma perspectiva sustentável, bem como promover uma 

infraestrutura ambiental que preza por aspectos como a economia de água e a 

minimização de resíduos. No entanto, é preciso observar: 
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O Desenvolvimento Sustentável constitui-se num dos temas básicos do 
encontro mundial, popularmente conhecido como ECO-92, ou Cúpula da 
Terra, e, embora muito empregado de lá para cá, pouco se tem feito a nível 
político e econômico para a sua efetivação nos programas de governo. 
(FRANCO, 2000, p. 27). 

 

Conforme Veiga (2008), o questionamento do que é sustentabilidade remete, 

via de regra, a três padrões de respostas, sendo dois extremos e um caminho do 

meio. Apresenta que, de um lado, há quem acredite que não exista dilema entre o 

crescimento econômico e a preservação ambiental, pois o primeiro apenas 

prejudicaria o segundo até certo ponto, a partir do qual a tendência seria contrária. 

Sobre tal compreensão, explica que as estatísticas da maioria dos países a 

refutaram, dada a heterogeneidade das relações entre crescimento e desigualdade. 

De outro lado, o autor menciona que está o entendimento de que a 

humanidade caminha para a saturação das fontes de energia, o que implica na 

necessidade de retração. Afirma que uma opção seria continuar aprimorando a 

economia em termos qualitativos, substituindo as fontes de energia por outras fontes 

mais limpas; e infere que esta compreensão entende que a conciliação do 

crescimento e da preservação não poderá ocorrer a curto prazo, e menos ainda, de 

modo isolado. 

Já o caminho do meio, de acordo com Veiga (2008), é bastante diverso, 

fazendo mais parte da retórica político-ideológica, e para evidenciá-lo, resgata 

diversos autores. Como um exemplo, lembra as propostas do Relatório Brundtland, 

visando alianças para possibilitar a Rio-92. 

Dessa forma, a sustentabilidade fraca é pautada pelo otimismo tecnológico, 

para o qual o que é importante manter para as futuras gerações é a capacidade de 

produzir, sendo noção muitas vezes reduzida à ideia de crescimento econômico 

(VEIGA, 2008). Na contramão da afirmativa dessa vertente, explica que estaria a 

sustentabilidade forte, para quem a justiça de geração para geração não seria a 

manutenção do capital total, mas daquilo que não pode ser reproduzido, o que 

denominam capital natural. Defende que, por esta linha, quando as atividades 

provocarem danos ambientais, estes devem ser compensados, por exemplo, 

definindo um preço fictício. 

Para Costa (1999), a ideia de desenvolvimento urbano sustentável apresenta 

conflitos teóricos, por exemplo, entre as trajetórias das análises ambiental e urbana, 

cabendo lembrar que as compreensões destes conceitos não são estáticas. 
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Aparentemente, pode-se dizer que o conceito de desenvolvimento 
sustentável vem-se transformando num enorme “guarda-chuva”, capaz de 
abrigar uma variada gama de propostas/abordagens inovadoras, 
progressistas, ou que, pelo menos, caminhem na direção de maior justiça 
social, melhoria da qualidade de vida da população, ambientes mais dignos 
e saudáveis, compromisso com o futuro. Tal abrangência, se, por um lado, 
tem o mérito de “alinhavar” iniciativas e propostas de diversas origens, por 
outro, ao evidenciar a imprecisão do conceito, tende a banalizá-lo, a 
transformá-lo em peça de retórica e, portanto, insustentável por definição. É 
um dilema que, no momento, se busca superar. (COSTA, 1999, p. 62). 

 

A partir das diferentes concepções, cabe a colocação de Silva (2011), o qual, 

por sua vez, acredita que a ideia de sustentabilidade está em constante evolução, de 

acordo com as novas demandas do ambiente, do espaço e da população, bem como 

as relações no âmbito tecnológico e científico. Conforme Acselrad (1999), distintas 

práticas e formas sociais disputam pelo título de sustentáveis, observando-se 

diferenças entre os discursos dos atores sociais que pretendem o poder de definir 

esta noção. 

 

Entretanto, apesar do processo de conscientização internacional, acerca 
das questões ambientais, impondo restrições e determinando mecanismos 
de controle, fiscalização e monitoramento do meio ambiente em todo 
mundo, nos países em desenvolvimento como o Brasil se verifica pouca 
efetividade quanto à preservação e manutenção dos recursos naturais. 
Sabemos que grande parte das discussões e possíveis soluções colocadas 
pela ONU não passaram da retórica, se restringindo apenas na esfera de 
debates dessas Conferências Internacionais; pois os interesses de cada 
nação acabam por prevalecer sobre a condição de pobreza e exploração 
dos menos desenvolvidos [...]. (SILVA; WERLE, 2007, p. 7). 

 

Expostas as dificuldades, cabe mencionar que, segundo Veiga (2008), o 

conceito de sustentabilidade nunca terá uma definição precisa e, por este motivo, 

trata-se de uma ideia quase que totalmente aceita. Para Silva e Werle (2007), a 

sustentabilidade não passará de utopia enquanto não se puder notar uma 

preocupação política a respeito da inserção democrática dos cidadãos. 

Oliveira, Almeida e Mendes (2014) apresentam que novas atitudes voltadas ao 

desenvolvimento sustentável podem ser construídas através da educação, visando 

qualificar o pensamento crítico frente à crise socioambiental e engajar para a 

questão da sustentabilidade, evidenciando a importância da escola e das 

universidades para que este objetivo possa ser alcançado. 

Os debates e reflexões sobre a sustentabilidade remetem para uma vasta 

gama de interpretações. A partir do que foi abordado, compreende-se que o conceito 

de desenvolvimento sustentável não é uma ideia fechada, mas está em constante 
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evolução de acordo com o avanço da sociedade, e que a sua definição também 

tende a ser diferente conforme a realidade em estudo. Observa-se, por meio dos 

argumentos dos teóricos, que distintas práticas disputam o título de sustentáveis. O 

fato é que embora ações isoladas possam não repercutir de modo evidente em nível 

global, as pequenas iniciativas não podem ser desconsideradas, pois já sinalizam 

uma mudança de posicionamento frente à relevância de tal questão.   

Dessa forma, a partir da análise sobre a diferença dos entendimentos 

referentes ao crescimento e ao desenvolvimento, a formação do conceito de 

sustentabilidade no contexto global e as suas distintas compreensões, na próxima 

subseção, aprofunda-se o debate sobre a sustentabilidade urbana, para tanto, sendo 

inserida a discussão acerca da indústria da construção civil, tendo em vista sua 

atuação sobre o ambiente. 

 

2.3.1 A indústria da construção civil e a sustentabilidade  

 

Após refletir sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, e para abordá-lo 

em relação à indústria da construção civil, cabe a citação de Hermet (2002), de que 

desenvolver não tem significado se for apenas despejar cimento, instalar canos de 

água ou levantar a qualquer preço as curvas estatísticas, sem pensar nas reações 

das pessoas atingidas pelas intervenções e nos benefícios que esperam. Nessa 

linha, Bursztyn e Bursztyn (2013) aludem que, no Brasil, é comum para a população 

que vive em cidades estar sujeita a problemas como deficiências no saneamento, 

poluição, ocupação de encostas e pouca disponibilidade de área verde.  

A urbanização sem planejamento e controle repercute na geração de tais 

problemas e na degradação ambiental (VERÓL; MIGUEZ, 2016). Para Ferreira e 

Ferrara (2015), em artigo produzido para o Ministério das Cidades e o Ministério do 

Meio Ambiente do Brasil para Diálogos da Rio+20, a insustentabilidade urbana é 

alimentada não só pelo caráter precário das habitações dos setores informais, mas 

também pela dinâmica imobiliária da cidade formal. Citam o caso da permissividade 

na produção imobiliária, e também o fato de, não raro, os Planos Diretores se 

mostrarem flexíveis a ponto de serem condescendentes. Visando a cidades 

sustentáveis, Veról e Miguez (2016) dizem que têm surgido movimentos propondo a 

economia de recursos naturais e de espaço, o uso misto do solo e a diminuição de 

deslocamentos. 
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Atualmente, a expansão urbana continua seguindo muitas vezes o modelo de 

ocupação dispersa, fenômeno que se relaciona ao zoneamento (SILVA, 2011). 

Infere que com o urbanismo disperso surgem vários problemas, como a eliminação 

de florestas, o incremento no consumo de energia, a geração de resíduos e a 

poluição. Coloca ainda que a impermeabilização do solo em demasia prejudica o 

sistema hidrológico e acarreta em mudanças no clima e na ocorrência de enchentes.  

As cidades brasileiras realizam esse urbanismo, muitas vezes não por intenção 

de uma ideologia, mas por falta de planejamento e fiscalização (SILVA, 2011). Com 

isso, explica que a tendência é de que as cidades se tornem mais caras e 

dependentes de infraestrutura, e aumentem os problemas urbanos, como a questão 

da mobilidade, obsolescência das áreas centrais e coesão social. Nesse contexto, 

cabe citar também a dinâmica do mercado imobiliário e pela reprodução do capital. 

Sendo assim, Silva (2011) defende que a compacidade deveria configurar o 

espaço urbano, ressaltando que seu nível deve estar de acordo com os 

condicionantes locais, como a topografia e o patrimônio ambiental, a fim de encurtar 

distâncias e aumentar a coesão social. Acredita que, na cidade dispersa, a oferta de 

equipamentos e infraestrutura para todos se inviabiliza, e com isso, são escolhidas 

áreas para o poder público atender prioritariamente, via de regra, em detrimento 

daquelas mais pobres. Nessa linha, Ferreira e Ferrara (2015) também defendem a 

ideia de cidade compacta como parte do caminho para uma matriz urbana 

ambientalmente justa. No entanto, alertam sobre o risco da relativização deste 

conceito na tentativa de adequá-lo à realidade da desigualdade socioespacial, e 

também de confundi-lo com a defesa do incremento da verticalização.  

Em relação à compactação das cidades para o equilíbrio entre recursos 

naturais e qualidade de vida, Acselrad (1999), em contrapartida, enfatiza que essa 

posição não é consensual, visto que há quem afirmará que a qualidade de vida e o 

consumo eficiente de energia cabem a cidades menos densas, pois têm disponível 

fonte local de energia e a produção de alimentos em espaço rural.  

Segundo Ferreira e Ferrara (2015), nota-se assim que, da mesma forma como 

o desenvolvimento sustentável é um conceito com distintas interpretações, também 

a sustentabilidade urbana direciona para distintas práticas socioespaciais. Exemplos 

de iniciativas de enfrentamento em políticas e projetos relacionam-se a aumentar a 

área permeável, expandir a cobertura vegetal, utilizar materiais ecológicos e projetar 

edifícios visando à redução de consumo de energia, conforme explicam:  
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A noção de sustentabilidade urbana passa [...] pela ideia de sermos capazes 

de reverter os atuais padrões de urbanização rumo ao estabelecimento de 

uma nova matriz urbana, tanto no que diz respeito ao tratamento do passivo 

socioambiental herdado da industrialização tardia, quanto à capacidade de 

regular e organizar a urbanização em curso em parâmetros socialmente 

mais justos e menos impactantes, isso em especial nas cidades pequenas e 

médias, onde as possibilidades de mudança ainda são amplamente 

possíveis. (FERREIRA; FERRARA, 2015, p. 26).  

 

Muitas propostas para reduzir emissões e adaptar as cidades às novas 

condições ambientais veem a sustentabilidade como uma questão que a tecnologia 

mais limpa e a técnica, sozinhas, poderiam resolver (FERREIRA; FERRARA, 2015). 

Explicam que na realidade em que se encontram os países em desenvolvimento, 

esta interpretação técnico-material, observada em projetos urbanos sustentáveis, 

não é acessível para grande parte da população, dessa forma pouco interferindo nos 

fatores que geram a desigualdade social, em que pese a matriz urbanística geral. 

Aqui, mostra-se relevante destacar que é comum a utilização do índice do 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita enquanto uma das principais referências ao 

se analisar a realidade dos municípios brasileiros. Porém, como esse indicador 

confere maior ênfase à questão econômica, observa-se que não permite visualizar 

de que forma a renda nele contabilizada é distribuída entre a população. Portanto, 

em análises sob a ótica da sustentabilidade, é interessante associá-lo ao Índice de 

Gini que, segundo Wolffenbüttel (2004), mensura a desigualdade social por meio de 

valores entre 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo de zero for o resultado, maior a 

situação de igualdade de renda entre os membros da população. 

Conforme Ferreira e Ferrara (2015), para prevenir a apropriação da ideia de 

desenvolvimento sustentável pelo mercado de consumo, mostra-se necessário 

entender a sustentabilidade enquanto um conceito que inclua o exercício de refletir 

sobre as dinâmicas da produção do espaço urbano.  

Silva (2011) acredita que a sustentabilidade urbana tem como base o social, 

visto que é ele que origina grande parte dos problemas urbanos. Por outro lado, 

destaca ainda que, pelo fato da expansão urbana não levar em conta os limites 

naturais, põe em conflito o sistema econômico que incentiva o capital a se 

desenvolver de modo ilimitado. Assim, analisa que o desafio do urbanismo no Brasil 

tem sido elaborar ferramentas que agreguem um novo olhar às propostas 

urbanísticas, com vistas a minimizar seu caráter segregador, e considerando as 

dinâmicas entre o espaço construído e a comunidade. 
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Sobre o caráter segregador do urbanismo, Maricato (2001) acredita que existe 

um bloqueio do acesso legal à moradia para grande parte da população, dada a 

valorização fundiária e imobiliária que determina quem tem direito à cidade; 

configurando obstáculo ao desenvolvimento urbano sustentável. 

 

A cidade, especialmente a grande cidade de um país periférico ou 
semiperiférico [...], é vista como um espaço de concentração de 
oportunidades de satisfação de necessidades básicas materiais (moradia, 
saúde...) e imateriais (cultura, educação...), mas, também, como um local 
crescentemente poluído, onde se perde tempo e se gastam nervos com 
engarrafamentos, onde as pessoas vivem estressadas e amedrontadas com 
a violência e a criminalidade. (SOUZA, 2005, p. 20 e 21, grifo do autor). 

 

De acordo com Souza (2005), tais problemas, comuns a grandes cidades, cada 

vez mais têm estado presentes também em cidades médias. Silva (2011) acredita 

que o futuro urbano das cidades está intrinsecamente relacionado às adequações 

que surgirão, no sentido de otimização de recursos, redução de consumo, entre 

outras questões. Contudo, enfatiza que essas mudanças necessitam alterar não 

apenas o sistema produtivo da atualidade, mas principalmente os hábitos da 

sociedade, tarefas que não são simples. 

No que se refere à sustentabilidade no setor da construção civil, podem ser 

consideradas como grandes esferas a sociedade urbana, o meio natural e as 

cadeias produtivas, tendo por pressuposto que o alcance da sustentabilidade só 

será possível quando os indivíduos estiverem conscientes dessa necessidade, posto 

que são ao mesmo tempo consumidor, cidadão e profissional (SECOVI SP, 2011).  

Para o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, [20--?]), a ideia de construção 

sustentável surge com a busca da construção civil por reduzir os seus impactos 

ambientais. Afirma que o desenvolvimento sustentável aborda os âmbitos ambiental, 

econômico e social, e que os principais desafios para o setor são a minimização do 

consumo de materiais e de energia, bem como da geração de resíduos, aliada à 

melhoria da qualidade do ambiente construído e a preservação do ambiente natural. 

Devido as suas atividades de planejar, construir e até mesmo gerir os espaços 

urbanos, o setor da construção civil é vital ao se pensar em sustentabilidade nas 

cidades (SECOVI SP, 2011). Entre as barreiras, recorda a legislação de uso e 

ocupação do solo, as preferências dos clientes, a adequação das estruturas urbanas 

e os níveis de violência; e ressalta que, para construir uma cidade sustentável, é 

vital a relação entre a sociedade e os setores público e privado. Tendo em vista o 
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alto custo de várias tecnologias direcionadas à sustentabilidade, são expostas 

alternativas, tais como efetuar ações visando reduzir o consumo e o desperdício, 

bem como compartilhar equipamentos do espaço público, que deve ser valorizado. 

Nessa linha, Castello (2008) cita que um aspecto a ser considerado entre as 

premissas de projeto para comunidades residenciais é o da conexão com o espaço 

urbano preexistente, observando tanto o olhar para dentro das características do 

próprio terreno, como para o seu entorno, a exemplo da infraestrutura disponível. 

Para Melhado et al. (2013), o entorno da edificação, incluindo aspectos como o 

modo de deslocamento utilizado, os equipamentos urbanos, as áreas verdes e as 

áreas de recreação; repercute sobre a saúde e a qualidade de vida dos usuários. 

Um exemplo mencionado seria a minimização do calor e da poluição proporcionada 

pela presença de áreas verdes e pela redução de áreas impermeabilizadas.  

As cidades, de acordo com Veról e Miguez (2016), são constituídas por redes 

de infraestruturas, espaços livres e edificações, sendo estas últimas as unidades 

básicas do tecido urbano, por isso a importância de que estejam engajadas com o 

conceito de sustentabilidade. Alinhadas a essa ideia, surgem preocupações na fase 

da construção e na fase da vida útil da edificação, referentes à redução do consumo 

de água e de energia, bem como sobre o ciclo de vida dos materiais utilizados. 

As questões de sustentabilidade na fase de construção, para Veról e Miguez 

(2016), incluem racionalizar materiais e tempo, otimizar o processo produtivo, 

mecanizar processos, usar novas tecnologias e padronizar projetos. Sobre a vida útil 

da edificação, citam que se veem questões como a economia de energia e de água.  

Em relação às águas pluviais, a drenagem urbana, segundo Gorski (2010, p. 

65), consiste em “um dos grandes agentes difusores da poluição e um dos 

geradores de situações de calamidade pública nas áreas urbanizadas na estação 

das chuvas”. Nesse sentido, a eficiência do processo de retenção e de reuso da 

água nas próprias edificações contribui para minimizar o risco de inundações 

quando da incidência de chuvas, visto que menor volume de água será 

encaminhado para as redes públicas (MELHADO et al., 2013).  

Em relação ao consumo de água, os projetos hidrossanitários cada vez mais 

têm contemplado aparelhos voltados à economia, e os edifícios sustentáveis podem 

utilizar tecnologias para reutilizar a água e aproveitar a água da chuva para fins não 

potáveis (VERÓL; MIGUEZ, 2016). Sobre a energia, explicam que as paredes e 

telhados verdes contribuem para minimizar os escoamentos pluviais e diminuir a 
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temperatura da edificação; e além disso, citam que através do projeto arquitetônico 

pode-se melhorar a iluminação e a ventilação natural. Tais ações proporcionam 

eficiência energética ao estabilizar a temperatura de conforto em ambientes internos, 

sendo uma das ações para a sustentabilidade na construção civil.  

 

A sustentabilidade no nosso segmento implica sistemas construtivos que 
promovam integração com o meio ambiente, adaptando-os para as 
necessidades de uso, produção e consumo humano, sem esgotar os 
recursos naturais, preservando-os para as gerações futuras, além da 
adoção de soluções que propiciem edificações econômicas e o bem-estar 
social. Isso significa que as construções sustentáveis devem ser concebidas 
e planejadas a partir de várias premissas. Dentre elas, a escolha de 
materiais ambientalmente corretos, de origem certificada e com baixa 
emissão de CO2; com menor geração de resíduos durante a fase de obra; o 
cumprimento das normas, principalmente as de desempenho; que 
suprimam menores áreas de vegetação; que demandem menos energia e 
água em todas as fases - construção e uso – e que possam ser amplamente 
reaproveitadas no fim de seu ciclo de vida. Na agenda para a execução do 
projeto, a construção sustentável deve prever também o atendimento às 
normas de segurança e à formalidade das contratações. Tudo isso 
culminará em benefícios ambientais, sociais e econômicos que compõem a 
sustentabilidade em seu conceito mais amplo. (MELHADO et al., 2013, p. 225). 

 

Assim, com a abordagem de algumas das alternativas de atuação da indústria 

da construção civil alinhadas às premissas do desenvolvimento sustentável, remete-

se para o campo das políticas ambientais. De acordo com Lustosa, Cánepa e Young 

(2003), a política ambiental é importante para induzir os agentes econômicos a 

adotar posturas menos agressivas ao meio ambiente, haja vista que o princípio do 

desenvolvimento sustentável envolve a utilização racional dos recursos naturais. 

Nesse sentido, Bursztyn e Bursztyn (2013) ressaltam o Estatuto da Cidade (Lei 

10.257/2001), a Lei de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) e a Lei dos Resíduos 

Sólidos (Lei 12.305/2010) como iniciativas governamentais brasileiras para regular 

os problemas urbanos, sendo que esta última instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, com as diretrizes para o adequado gerenciamento de resíduos. 

Citam que a Lei 6.938/81 define a Política Nacional do Meio Ambiente, que para ser 

executada, envolveu a criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) 

e, como integrante do primeiro, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Conforme o Estatuto da Cidade (2001), Capítulo I, Art. 2º, inciso I, entende-se 

por cidades sustentáveis “o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho 

e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”. Com isso, é importante mencionar 
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que a garantia do direito a cidades sustentáveis consta como uma das diretrizes da 

política urbana brasileira. Contudo, o Estatuto não tem sido implementado em seu 

conjunto nas cidades, haja vista os condicionantes e disputas. 

A política de desenvolvimento de uma sociedade sustentável, de acordo com 

Cavalcanti (2001), não pode desconsiderar as relações entre o homem e a natureza, 

que ditam o que é possível em comparação ao desejável. Acredita que o 

crescimento sempre significa algum modo de degradação do meio ambiente, pois o 

processo da economia necessita se servir da natureza. Destaca que não se pode 

confundir crescimento, caraterizado pela expansão, com desenvolvimento, que é a 

realização de um potencial. No âmbito da prevenção da degradação ambiental, 

apresenta-se o Capítulo I, Artigo 1º, da Lei 12.651 (BRASIL, 2012), denominada 

Código Florestal:  

 

Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de 

Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração 

florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos 

produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e 

prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus 

objetivos. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

 

Segundo Melhado et al. (2013), embora já se possa observar um aumento da 

consciência da sociedade a respeito das construções sustentáveis, entre as 

dificuldades enfrentadas pelo Brasil para equilibrar os pilares do desenvolvimento 

sustentável está a carência de liderança do poder público por meio de 

regulamentações, bem como de engajamento dos empreendedores frente ao 

investimento inicial necessário para os projetos alinhados à ideia de 

sustentabilidade. 

Tanto a economia como as cidades apresentam uma relação de dependência 

junto à natureza e às pessoas e, sendo assim, para possibilitar o atingimento da 

sustentabilidade, a mesma precisa ser considerada (HERZOG, 2013). Aponta que 

existem muitas diferenças entre as cidades brasileiras, sendo que já se pode 

observar iniciativas voltadas à sustentabilidade. Contudo, explica que, em sua 

maioria, tratam-se de ações isoladas, sem conexão entre as mesmas. Ao invés de 

políticas de Estado, destaca que muitas vezes resultam de políticas de governo, e 

que, por esta razão, não são continuadas quando ocorre mudança de governantes. 

A autora acredita que se mostra necessária a construção de uma visão sistêmica e 
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também de longo prazo, um planejamento urbano para cidades sustentáveis que 

seja aliado a cidadãos conscientes e participantes. 

No sentido do atendimento aos requisitos das políticas, pode-se trazer a 

afirmação de Franco (2000), de que o mercado tem percebido que a adaptação aos 

princípios do desenvolvimento sustentável, por exemplo, através de práticas de 

gerenciamento ambiental e das certificações a ele relacionadas, podem se mostrar 

como um diferencial competitivo. Segundo Lustosa (2003), em um sistema de 

gestão ambiental, a empresa controla os impactos ambientais das suas atividades, 

tendo como elementos importantes a política ambiental, o planejamento, a 

implementação e operação, o monitoramento e a correção de ações, a revisão 

gerencial e a melhoria contínua. Reflete que, no entanto, existem várias barreiras na 

implantação desse sistema, entre as quais as organizacionais (falta de 

envolvimento), sistêmicas (falta de informações), comportamentais (cultura), técnicas 

(infraestrutura), econômicas (recursos disponíveis) e governamentais (políticas).  

Observa-se que é preciso unir as lógicas da economia e do meio ambiente, 

pois não se pode, em busca de satisfazer desejos atuais, sacrificar as chances de se 

dispor de tais recursos no futuro; nem tampouco se pode condenar a humanidade a 

renunciar ao bem-estar em nome da preservação da natureza (BURSZTYN; 

BURSZTYN, 2013). Nesse contexto, inferem que o conceito de desenvolvimento 

sustentável emerge como um elo entre os conhecimentos desses dois campos. 

Ressaltam que é preciso uma modificação nos hábitos consumistas e na distribuição 

das riquezas que a natureza oferece. 

Assim, a partir das considerações sobre a relação entre a indústria da 

construção civil e a sustentabilidade, incluindo os reflexos de suas atividades no 

espaço urbano e a relevância das tecnologias construtivas, cabe enfatizar a 

discussão referente à compacidade ser ou não a forma mais sustentável de 

organização do espaço urbano. Pode-se inferir que certos problemas relacionados à 

dispersão urbana, e que são comuns nas grandes cidades; em geral, não são tão 

significativos em cidades pequenas e médias, pois as distâncias e a densidade 

populacional são menores. Tal fato pesa na interpretação dos autores, reforçando 

que a ideia de sustentabilidade depende da realidade em estudo. 

Com a revisão dos conceitos base para a pesquisa, com ênfase sobre as 

definições de espaço urbano, periferia urbana e desenvolvimento sustentável, cabe 

direcionar a abordagem do referencial para a realidade do município foco da análise. 
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2.4 O espaço urbano de Santa Cruz do Sul/ RS 
 

Nesta seção, após referência a estudos já realizados sobre o espaço urbano de 

Santa Cruz do Sul, retoma-se a exposição do que se entende por periferia urbana na 

presente pesquisa. A partir de então, aprofunda-se a caracterização do município e, 

ao final, são elencadas as legislações que regulam as construções executadas. 

Antes de contextualizar o município em sua historicidade, cabe dizer que 

distintos pesquisadores têm trabalhado com frequência sobre o desenvolvimento do 

espaço urbano de Santa Cruz do Sul, principalmente da área central, a exemplo das 

pesquisas de Deeke (2012), Oliveira (2012) e Silva (2015). 

Para complementar os estudos já realizados com uma pesquisa sobre os 

entornos dessa área central, optou-se por utilizar o termo “periferia urbana” 

considerando sua diferencialidade, apontada por Corrêa (1986), tendo em vista que 

sua tradicional conotação econômica e social, que remetia à população de baixa 

renda, tem mudado à medida que novas dinâmicas, como a presença de novos 

produtos imobiliários para a população com maior renda, têm se instalado na 

periferia urbana (CAMPOS; SILVEIRA; CRUZ, 2014).  

Para fins de caracterização do município, apresenta-se que Santa Cruz do Sul 

está localizado na Região do Vale do Rio Pardo, na encosta inferior do nordeste do 

Estado do Rio Grande do Sul (RS) (MAPA 1), a 150 km da capital, Porto Alegre 

(PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, [20--]), sendo de modo recorrente 

aludido por pesquisadores enquanto cidade média, tanto pelo fato de ser o principal 

centro da rede urbana da região (CAMPOS; SILVEIRA; BERGAMASCHI; 

FRÖHLICH; SILVEIRA, 2014), quanto por sua estruturação (CAMPOS; 

BERGAMASCHI; LEITE; RODRIGUES; BOZZETTI, 2014).  

Contando com uma área total de 794,49 km², na qual 156,96 km² são de área 

urbana e 637,53 km² de área rural, tem como limites geográficos os municípios de 

Rio Pardo (sul), Vera Cruz (oeste), Sinimbu (noroeste), Venâncio Aires (nordeste) e 

Passo do Sobrado (leste) (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, [20--]). Nota-

se que houve crescimento populacional nas últimas décadas, tendo passado de 

99.725 habitantes em 1996, para 118.374 em 2010, dos quais 105.190 residem na 

área urbana (IBGE, 2013). Devido a fatores populacionais, socioculturais, 

econômicos, político-institucionais e locacionais, é considerado polo regional (WINK, 

2002), ratificando a importância de contemplá-lo no recorte da pesquisa. 
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Mapa 1 - Localização do Município de Santa Cruz do Sul na Região do Vale do 

Rio Pardo/ RS 

Fonte: mapa modificado pela autora, 2016, a partir de ObservaDR (2011) e IBGE (2015). 

 

Com esse olhar, para a presente investigação, empregou-se a regionalização 

do Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo (COREDE VRP)2 

(OBSERVADR, 2011) devido a relevância do mesmo para as discussões e decisões 

acerca do desenvolvimento regional.  

                                                 
2 Segundo a regionalização do COREDE VRP, o Vale do Rio Pardo é composto por 23 municípios, a 
saber: Arroio do Tigre, Boqueirão do Leão, Candelária, Encruzilhada do Sul, Estrela Velha, General 
Câmara, Herveiras, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Mato Leitão, Pantano Grande, Passa Sete, Passo 
do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Segredo, Sinimbu, Sobradinho, Tunas, Vale do Sol, Vale 
Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz (OBSERVADR, 2011). 
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No âmbito da regulação das construções executadas, observa-se que as 

indicações de usos do espaço urbano indicadas na subseção 2.1.2 vão ao encontro 

das definições da legislação municipal. O Plano Diretor do Município, instituído pela 

Lei Complementar Nº 335 (SANTA CRUZ DO SUL, 2007) apresenta, entre seus 

objetivos, a regulação da ocupação do solo, da expansão urbana e da preservação 

ambiental, bem como o estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento social. 

No que tange à divisão do perímetro urbano, o Art. 7º do Capítulo II dispõe que: 

 

O perímetro urbano será dividido, considerando-se a ocupação do solo, a 
expansão urbana, a preservação ambiental, o potencial construtivo, o 
interesse social de desenvolvimento, existência ou possibilidade de 
implantação e ampliação da infraestrutura, em Macrozona de Ocupação 
(MO), Macrozona de Expansão da Ocupação Urbana (ME) e Macrozona de 
Preservação Ambiental (MP). 

 

Nesse sentido, é importante apontar que o Código de Obras do Município, 

instituído pela Lei Complementar nº 66 (SANTA CRUZ DO SUL, 2001), regula as 

edificações nas etapas de projeto, execução e utilização, tendo em vista os padrões 

de conforto, higiene, segurança e salubridade, sendo que o não cumprimento das 

suas disposições pode acarretar uma série de penalidades previstas em legislação. 

A Lei mencionada contempla requisitos para diversos tipos de edificações. 

A respeito do parcelamento do solo, o Plano Diretor (SANTA CRUZ DO SUL, 

2007) tem por diretrizes coibir a ocupação de áreas impróprias e o crescimento 

desordenado, estimular a ocupação de vazios e o parcelamento voltado à 

implantação de atividades para o desenvolvimento econômico, preservar o meio 

ambiente, bem como restringir o parcelamento sem garantia de se atender às 

demandas de serviço e saneamento. Para melhor compreensão da Lei 

Complementar Nº 335 (SANTA CRUZ DO SUL, 2007), cabe esclarecer: 

 

Art. 70. Para fins desta lei adotam-se as seguintes definições: 
I - Parcelamento do solo: é a subdivisão em lotes, destinados a edificações 
de qualquer natureza, podendo se dar através de loteamento ou de 
desmembramento; 
II - Loteamento: é o parcelamento do solo com abertura de novos sistemas 
de circulação ou prolongamento, modificação ou ampliação dos existentes; 
III - Loteamento fechado: [...] subdivisão de uma gleba em lotes destinados 
a edificação ou formação de sítios de recreio, com abertura de novas vias 
de circulação e de logradouros públicos podendo ser essa gleba cercada ou 
murada em todo o seu perímetro, com acesso controlado aos lotes; 
IV - Condomínio urbanístico: [...] constituição de condomínio em gleba ou 
em lote, com a definição de unidades autônomas para fins urbanos e áreas 
de uso comum dos condôminos, incluídas as vias de circulação interna. 
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Considerando o recorte da pesquisa, é vital abordar as legislações específicas, 

iniciando pelo caso dos loteamentos, conforme a Lei Complementar 563 (SANTA 

CRUZ DO SUL, 2013), que consolida a Lei nº 1.659, de 14 de dezembro de 1977, 

que, por sua vez, institui a Lei de Loteamento do Município. Esta cita as definições 

de loteamento e desmembramento em consonância com a descrição no Plano 

Diretor, e define que, para a incorporação de áreas da zona rural à zona urbana, é 

preciso declarar se o espaço é extensão residencial, comercial ou industrial, bem 

como estabelecer a regulamentação e os requisitos para lotear. Cabe destacar: 

  

Art. 7º Não poderão ser loteados ou desmembrados: 
I – as superfícies situadas em área de preservação permanente, assim 
definidas pela legislação específica; [...] 
III - as áreas em que a declividade máxima for maior que 20% [...] e outras 
impróprias ou de preservação permanente [...]. 
§ 1º A área urbana, assim definida por Lei, terá seu ordenamento 
compatibilizado com os recursos naturais existentes ou em formação, tendo 
em vista os seguintes objetivos: 
I – a proteção e conservação das florestas existentes nos morros e suas 
encostas e nas margens de sangas e arroios; 
II - assegurar a reserva de espaços necessários, em áreas adequadas, 
destinados ao desenvolvimento de [...] equipamentos comunitários; 
III - assegurar a concentração equilibrada de atividades e de pessoas na 
área urbana, especialmente em sua periferia, mediante o controle do uso e 
do aproveitamento do solo; e 
IV - o Cinturão Verde e áreas de características similares como contorno 
protetor da cidade, observando a sua restrição de uso, conforme o plano 
diretor do Município. 

 

Tendo em vista as principais legislações municipais que regulam as 

construções executadas na periferia urbana, cabe trazer alguns aspectos referentes 

às áreas verdes, aos equipamentos urbanos e à mobilidade urbana, considerando a 

relevância das questões de infraestrutura para as análises da presente pesquisa.  

A Lei de Loteamento do Município (SANTA CRUZ DO SUL, 2013) prevê que 

todo loteamento deve ter doação mínima para a Prefeitura Municipal de Santa Cruz 

do Sul (PMSCS) de 15% para área verde e equipamentos comunitários, salvo as 

exceções previstas na legislação: 

 

Art. 15. Somente serão aprovados loteamentos, desmembramentos ou 
fracionamentos de áreas de terras superiores a 15.000,00 m2 (quinze mil 
metros quadrados), se o proprietário da gleba ceder ao Município, sem ônus 
para este, uma área não viária, equivalente a 15% (quinze por cento) do 
total da área loteada, desmembrada ou fracionada, destinada a edifícios 
públicos ou outros equipamentos urbanos, praças e área verde. 
§ 1º Caberá ao Município indicar a localização da área a ser cedida. [...]. 
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No que se refere à infraestrutura de vias públicas e de redes de abastecimento 

de água, de energia elétrica, de iluminação e outras, a Lei de Loteamento (SANTA 

CRUZ DO SUL, 2013) estabelece que deverão ser construídas pelo proprietário, e 

posteriormente doadas à Prefeitura Municipal: 

 

Art. 16. Todas as vias públicas constantes do loteamento, desmembramento 
ou fracionamento deverão ser construídas pelo proprietário, com as 
seguintes obras de infraestrutura: 
I - rede de abastecimento de água potável em duas linhas ao longo do 
passeio público, de acordo com o projeto aprovado pela concessionária 
deste serviço e pelo Município; 
II - rede de energia elétrica de acordo com o projeto aprovado pela 
concessionária deste serviço; 
III - rede de águas pluviais em duas linhas [...]; 
IV - iluminação pública [...]; 
V – revestimento [...] com asfalto, paralelepípedos regulares ou blocos de 
concreto intertravados [...]; 
VI – rede coletora de esgotos sanitários [...]. 
[...]  
Art. 17. Todas as vias do loteamento e respectivas benfeitorias serão 
doadas à Prefeitura Municipal, sem ônus para a mesma, pelo proprietário da 
gleba. 

 

 Convergindo às questões de mobilidade urbana, o Art. 18 da Lei de 

Loteamento do Município (SANTA CRUZ DO SUL, 2013) cita a necessidade do 

projeto de loteamento observar as indicações da Prefeitura sobre o traçado viário: 

 

Art. 18. Todo o projeto de loteamento deverá incorporar, no seu traçado 
viário, os trechos de avenidas que a Prefeitura indicar, a fim de assegurar a 
continuidade do sistema viário geral da cidade. 

 

A fim de adentrar nas especificidades do caso dos condomínios, foi consultada 

a Lei Complementar 390 (SANTA CRUZ DO SUL, 2008), que dispõe sobre a 

instalação de Condomínios Urbanísticos e fechamento de Loteamentos: 

  

Art. 5º O condomínio urbanístico será considerado como uma forma de 
parcelamento de solo, pelo impacto ambiental e urbanístico, devendo por 
isso seguir, no mínimo, os seguintes requisitos: 
I - localizar-se preferencialmente na Zona Especial e não causar 
descontinuidade presente ou futura na expansão viária da cidade; [...]. 

 

Para a definição de Zona Especial, retorna-se ao Plano Diretor (SANTA CRUZ 

DO SUL, 2007): “Art. 36. Consideram-se Zona Especial todas as áreas que, pelas 

suas características de topografia, geologia e cobertura florestal, necessitarem de 

proteção e regulamentação especial, bem como aquelas definidas em lei municipal”. 
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Com isso, cabe prosseguir no Art. 5º da Lei Complementar 390 (SANTA CRUZ DO 

SUL, 2008), que estabelece aos condomínios urbanísticos e loteamentos fechados a 

necessidade de: 

 

II - seguir o que determina a lei de loteamentos, no que esta lei não regrar 
diferente, especialmente quanto aos licenciamentos ambientais, 
infraestrutura e sistemas de redes e estações de água, energia elétrica, 
esgoto cloacal e pluvial e percentuais de áreas verdes e áreas de 
equipamentos urbanos; [...]. 

 

 Referente às áreas verdes e aos equipamentos urbanos, existem distinções em 

relação à Lei de Loteamentos (SANTA CRUZ DO SUL, 2013), anteriormente citada. 

Conforme a Lei sobre a instalação de Condomínios Urbanísticos e fechamento de 

Loteamentos (SANTA CRUZ DO SUL, 2008):  

 

Art. 6º A área destinada a equipamentos comunitários ou urbanos, que é de 
no mínimo cinco por cento sobre a área global, deverá localizar-se fora do 
perímetro fechado, com acesso direto à via pública, sendo que a área 
verde, com o mínimo de dez por cento, poderá localizar-se dentro do 
condomínio, tanto como área verde de preservação ou como área de lazer. 
Parágrafo único. Para qualquer zona de desenvolvimento, os percentuais, 
de cinco por cento para a área de equipamentos comunitários ou urbanos, e 
de dez por cento para área verde, devem obedecer o que estabelece o 
artigo 38, da Lei complementar nº 335, de 03 de janeiro de 2007. 

 

 Levando em consideração o direcionamento a um requisito do Plano Diretor 

(SANTA CRUZ DO SUL, 2007), é importante verificar o que o mesmo aborda, 

ressaltando os aspectos mais relevantes para a análise dos resultados da presente 

pesquisa: 

 

Art. 38. Os projetos da Zona Especial deverão estabelecer: 
[...] 
IV - área destinada aos reservatórios de retenção de água pluviais, 
resultantes de precipitações intensas e efluentes líquidos tratados. 
[...] 
§ 3º As áreas destinadas aos equipamentos urbanos de serviço, lazer e 
esporte deverão corresponder a no mínimo 5% da área, descontada a área 
destinada à preservação florestal. 
§ 4º A área destinada ao reservatório de retenção de água será considerada 
[...] como área verde, que deverá corresponder a no mínimo 10% sobre a 
área total, descontada aquela destinada à preservação florestal. 

 

 Uma das distinções entre loteamentos e condomínios se refere à propriedade 

das vias de circulação interna, das áreas verdes internas e das áreas comuns, já 

que, no caso dos condomínios, a mesma permanece privada, segundo pode ser 
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observado em definição da Lei Complementar 390 (SANTA CRUZ DO SUL, 2008): 

“Art. 8º A propriedade das vias de circulação internas, as áreas verdes internas e 

outras áreas comuns, não passarão ao Município, permanecendo como propriedade 

do condomínio ou como área de uso comum dos condôminos”. Com isso, também a 

sua conservação e manutenção serão de responsabilidade dos mesmos. 

 Um aspecto semelhante à Lei de Loteamento (SANTA CRUZ DO SUL, 2013) 

dispõe sobre redes de abastecimento de água, energia, iluminação e outros, visto 

que, para a Lei sobre a instalação de Condomínios Urbanísticos e fechamento de 

Loteamentos (SANTA CRUZ DO SUL, 2008): 

 

Art. 10º. O empreendedor, após executar, às suas custas, as redes de água, 
energia elétrica e iluminação, esgoto cloacal, pluvial e eventuais estações, 
realizará a doação das mesmas ao Poder Público Municipal e/ou às 
concessionárias dos respectivos serviços, que farão sua manutenção. 

 

Cabe ainda mencionar que a Lei Complementar 390 (SANTA CRUZ DO SUL, 

2008) prevê em artigo que, em função das especificidades que precisam ser 

analisadas: “Art. 18º. Qualquer área destinada à instalação de condomínios 

urbanísticos e fechamento de loteamentos deverá ter autorização prévia da Câmara 

de Vereadores”. Dessa forma, em um contexto que estimula a produção de 

empreendimentos imobiliários murados, cabe realçar que as suas implicações sobre 

a conectividade e segregação urbana repercutem na vida da cidade como um todo. 

Assim, embora os aspectos ambientais relacionados ao projeto e à execução 

de loteamentos e condomínios já sejam aludidos nas legislações municipais aqui 

lembradas, com ênfase sobre o Plano Diretor (SANTA CRUZ DO SUL, 2007), e os 

requisitos para o licenciamento destes empreendimentos estejam fortemente 

embasados em legislações de nível estadual e federal, a exemplo das lembradas 

nas subseções 2.1.2 e 2.3.1, mostra-se relevante citar dois decretos específicos.  

São eles o Decreto Nº 9.025 (SANTA CRUZ DO SUL, 2013), que dispõe sobre 

a padronização dos procedimentos referentes ao licenciamento ambiental, incluindo 

os requisitos para Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 

Operação (LO); e o Decreto Nº 9.589 (SANTA CRUZ DO SUL, 2016), que altera as 

considerações sobre a análise do licenciamento ambiental em áreas que envolvam o 

Cinturão Verde, e estabelece, no Artigo 2º que “Em suas revisões periódicas o Plano 

Diretor [...] deverá prever diretrizes de proteção, uso e ocupação do Cinturão Verde”. 
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Com essa breve caracterização, nota-se que Santa Cruz do Sul é um Município 

de grande relevância para a Região do Vale do Rio Pardo. Em relação às 

legislações que regulam as construções executadas, é interessante observar que 

durante o período de realização desta pesquisa (2016-2017), o Plano Diretor do 

município encontrava-se em revisão, na qual se prevê a inclusão de questões 

importantes e que não foram aprofundadas na versão anterior, como é o caso do 

plano de mobilidade urbana. 

Destaca-se a existência de legislações específicas tanto para o caso de 

loteamentos quanto para condomínios, havendo inclusive muitos requisitos em 

comum para tais tipos de empreendimentos imobiliários. Nesse contexto, é relevante 

citar que o tamanho de um lote, entendido como a menor unidade de parcelamento 

do solo, mostra-se diretamente proporcional ao poder aquisitivo de determinada 

população (CASTELLO, 2008).  

Após tal esclarecimento, cabe abordar as dinâmicas do processo de expansão 

do espaço urbano do município ao longo dos anos, introduzindo com o histórico dos 

regimes de propriedade de terras em nível nacional para contextualização.  

 

2.4.1 O processo histórico de formação do espaço urbano 

 

Em relação à formação do mercado imobiliário no Brasil, conforme Botelho 

(2007), de 1530 até 1822, o regime de propriedades de terra foi a sesmaria, 

concedida gratuitamente, sob a exigência de cultivar e desbravar a terra, além de 

pagar um dízimo sobre a produção. Ressalta que nessa época era quase inexistente 

a separação entre o público e o privado, e que a transição para o predomínio do 

capital mercantil foi acompanhada pela Lei de Terras de 1850, que estabeleceu a 

compra como única forma legal de acesso à terra.  

Botelho (2007) alude que o escravismo, enquanto base das relações sociais, 

minimizava a necessidade de segregação espacial, no entanto, quando a renda 

capitalizada no escravo passou a desaparecer, foi sendo substituída pela renda da 

terra. Ainda sobre o espaço, o mesmo enfatiza a importância dos meios de 

transporte e também da industrialização no que se refere às tendências de 

ocupação da cidade.  

Segundo Souza (2005), ao encontro das tendências mundiais, observa-se um 

rápido processo de urbanização no Brasil e, como reflexo, grande parte da 
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população é considerada urbana. Maricato (2001) analisa que seus problemas 

urbanos estão calcados na formação da sociedade do País ao longo de cinco 

séculos, e especialmente, depois da lei que possibilitou a privatização da terra, no 

ano de 1850.  

Em relação ao Município de Santa Cruz do Sul, Silveira, Bergamaschi, Oliveira 

e Bozzetti (2014) explicam que o mesmo passou por várias transformações durante 

sua formação, as quais repercutiram sobre sua economia, demografia e expansão. 

Afirmam que se destaca enquanto polo econômico da Região do Vale do Rio Pardo, 

contando com uma gama de atividades industriais, de comércio e de serviços, sendo 

a principal atividade o processamento e exportação de tabaco.  

O surgimento da sua povoação, do modo como apresentam, está relacionado 

às orientações da província sobre a colonização realizada pelos imigrantes alemães, 

que ocuparam, em um primeiro momento, na década de 1870, o equivalente a 

753.000 m2 dos 9.538.750 m2 adquiridos pela província. Inferem que, em 1877, a 

freguesia de Santa Cruz do Sul se tornou município autônomo, desligando-se de Rio 

Pardo, e elevando seu status à categoria de vila. Apontam que, com isso, houve um 

aumento da população, que passou de 2.723 habitantes em 1859, para cerca de 

11.000 habitantes em 1880. Dizem que, nas décadas seguintes, foram implantadas 

obras de infraestrutura, com destaque para a linha férrea em 1905, tendo em vista 

que contribuiu com as condições para as primeiras indústrias e para o crescimento 

da exportação agrícola. 

A década de 1920 caracterizou-se por um período de prosperidade, dadas as 

transformações ocorridas pela 1ª Guerra Mundial e pelo crescimento das atividades 

ligadas ao tabaco (SILVEIRA; BERGAMASCHI; OLIVEIRA; BOZZETTI, 2014). Para 

Silveira (1997), o incremento das atividades da indústria fumageira implicou na 

necessidade de novas áreas, a fim de garantir a reprodução do capital, bem como 

da força de trabalho. Expõe que as chácaras que, via de regra, haviam sido 

concedidas no passado a título de aforamento ou concessão pelo governo imperial, 

e localizavam-se na periferia da povoação, passaram a ser gradativamente 

parceladas a partir da década de 1920, seja através da incorporação de novos lotes 

na cidade, seja pela demanda de expansão do sistema viário disponível. 

Conforme Silveira (1997), o movimento de parcelamento, em geral, começou 

pelas áreas localizadas em torno do núcleo urbano original, que foram sendo 

valorizadas à medida que ocorria a transformação do uso dos solos e a expansão da 
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cidade. Nesse contexto, grande parte dos proprietários das chácaras desmembrou e 

comercializou seu imóvel por etapas, preferencialmente iniciando pelas áreas 

próximas à zona urbana, devido à proximidade com atividades do centro e à 

possibilidade de expandir mais facilmente a infraestrutura, desse modo, 

assegurando a valorização do imóvel direcionado para a população das classes alta 

e média (SILVEIRA, 1997).  

O autor explica que as áreas mais afastadas da zona urbana eram deixadas 

para a venda ou loteamento em um segundo momento, no futuro, quando as 

mesmas fossem melhor valorizadas. Afirma que isso resultou em um processo 

intenso de especulação imobiliária e de crescimento urbano. 

É apontado por Silveira, Bergamaschi, Oliveira e Bozzetti (2014) que, após a 2ª 

Guerra Mundial, Santa Cruz do Sul passou por um período promissor, o qual foi 

marcado pela larga produção e exportação do tabaco, mas que, no final dos anos de 

1940, fizeram o preço despencar devido à saturação do mercado. Nesse sentido, 

Silveira (1997) comenta que, devido ao processo apresentado, como modo de 

viabilizar sua reprodução, a população operária construiu suas moradias em pontos 

afastados do centro, geralmente em loteamentos clandestinos e/ou irregulares 

formados nas chácaras próximas das indústrias ou localizadas fora do perímetro 

urbano do município.  

Sobre a década de 1950, Silveira (1997) ressalta que a segregação econômica 

e espacial é evidenciada, principalmente no que se refere à população operária, e 

considera que tais processos refletem a expansão do capitalismo no município. 

Avalia que o processo de estruturação do mercado da indústria do fumo de modo 

oligopsônico, com a subordinação dos pequenos produtores rurais aos seus 

interesses, acaba por repercutir na possibilidade de participação deste setor no 

mercado imobiliário: 

 

A drenagem da renda apropriada pelo capital industrial junto aos produtores 
rurais, além de viabilizar a ampliação do capital fixo no âmbito da indústria 
(novos equipamentos e área construída), também possibilitou a participação 
desse setor no mercado imobiliário da cidade. (SILVEIRA, 1997, p. 64). 

  

Na década de 1960, com a acentuação do movimento de internacionalização 

da economia local por meio do processo de desnacionalização das indústrias locais 

do fumo, Silveira (1997) explica que a dinâmica industrial se modificou de modo 
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gradativo, e implicou em um rápido ritmo de urbanização nas décadas seguintes, 

aliado ao crescimento demográfico. O autor analisa que a fragmentação de chácaras 

e a decorrente especulação imobiliária foram crescendo no município e resultaram 

em condição desigual de acesso à cidade.  

Segundo Silveira (1997), na década de 1970, além da fragmentação e 

incorporação das áreas que ainda existiam nas chácaras antigas, foram sendo 

incorporadas novas áreas de terras rurais, localizadas próximas à zona urbana, 

mediante a criação de loteamentos. Apresenta que também foi nessa mesma época 

que se passou a observar a intensificação da verticalização urbana da área central 

da cidade, ao passo que a periferia urbana passou a ser produzida em ritmo 

acelerado e desigual.  

Silveira, Bergamaschi, Oliveira e Bozzetti (2014) afirmam que, nas décadas de 

1970 e 1980, o município fortaleceu sua produção industrial e o setor terciário, 

consolidando-se como polo regional e atraindo a vinda de imigrantes em função da 

oferta temporária de empregos. Silveira (2003) destaca que, nas décadas de 1950 a 

1994, houve um aumento do número de habitantes, assim como uma significativa 

expansão urbana. 

Na década de 1980, nota-se a retração do número de loteamentos, dada a 

irregularidade da produção de fumo e a recessão econômica do Brasil na época 

(SILVEIRA, 1997). Em contrapartida, cita que as supersafras do final da década de 

1980 e início da década de 1990 contribuíram para o aumento da área loteada nos 

anos seguintes. De acordo com o autor, ao passo que o ritmo de urbanização pode 

ser associado à indústria do fumo, também são variáveis relevantes o aumento da 

população urbana e os investimentos em imóveis efetuados pelo empresariado e 

médios investidores. Com a expansão da cidade, cresce a participação da indústria 

da construção civil: 

 

Assim, além da atuação do capital originário do setor industrial, bem como, 
ainda que em menor escala, a do proprietário de chácara e a do grande 
comerciante, há também nesse período: a presença do proprietário 
minifundiário localizado nas inúmeras pequenas propriedades que vêm 
sendo incorporadas com a expansão da cidade; as ações do proprietário 
e/ou herdeiros de glebas urbanas; a participação cada vez mais incisiva da 
empresa de construção civil; e a crescente atuação dos agentes imobiliários 
[...]. (SILVEIRA, 1997, p. 97). 
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Infere-se que o crescimento da população aliado à dificuldade de pleno 

emprego implicou no aumento da pobreza, sobretudo na periferia, o que foi 

agravado pela redução do número de fumageiras na década de 1990, com o 

processo de globalização (SILVEIRA; BERGAMASCHI; OLIVEIRA; BOZZETTI, 

2014). Os autores destacam, em relação aos dias de hoje, que o espaço urbano é 

marcado pela desigualdade social, onde principalmente o centro e a zona norte da 

cidade têm infraestrutura eficiente e acesso a serviços urbanos, enquanto outros 

vivem em condições precárias.  

Segundo Silveira (1997), observando a periferia urbana de Santa Cruz do Sul, 

na formação da sua população, embora contemple várias pessoas nascidas no 

município, é marcante a presença de migrantes. Explica que muitas dessas pessoas 

se instalaram na periferia dada a mobilidade residencial determinada pelo baixo 

poder de consumo e pela segregação resultante da especulação imobiliária e da 

renovação urbana. O autor aponta como outro fator para as famílias irem para as 

vilas as ações da prefeitura, por exemplo, a transferência de famílias de locais 

irregulares ou de risco. 

Durante o período compreendido entre 1965 a 1998, de acordo com Deeke 

(2012), houve uma grande expansão urbana, durante a qual surgiram as vilas 

periféricas e foram transferidas as indústrias fumageiras para o Distrito Industrial. 

Entre os anos de 1975 e 1995, conforme Silveira (1997), houve um significativo 

aumento no número e extensão dos loteamentos, tendo em vista o elevado 

montante de capital que circulava na economia urbana da cidade, dado o incremento 

da indústria fumageira.  

Já entre os anos de 1998 a 2010, a cidade iniciou o processo de 

descentralização urbana, em função da qual, devido à limitação pelo Cinturão Verde 

ao norte e a leste, e pela divisa com o Munícipio de Vera Cruz a oeste, ampliou seu 

perímetro urbano ao sul (DEEKE, 2012). Silveira, Bergamaschi, Oliveira e Bozzetti 

(2014) explicam que, considerando o período compreendido entre 1975 e 2012, 

observa-se que, principalmente após a década de 1990, novas áreas do entorno da 

cidade passaram a integrar a malha urbana, repercutindo na expansão do perímetro 

urbano de Santa Cruz do Sul ao longo dos anos, o que pode ser visualizado a seguir 

(FIGURA 1). 
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Figura 1 - Evolução do perímetro urbano de Santa Cruz do Sul 1975-2012 
 

Fonte:  Silveira, Bergamaschi, Oliveira e Bozzetti (2014, p. 69), a partir de informações da Prefeitura 
Municipal de Santa Cruz do Sul, 2012. 
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Conforme Silveira (1997), o mercado imobiliário de Santa Cruz do Sul passou a 

integrar a participação de novos agentes, que em conjunto influenciam a 

configuração da estrutura urbana. No que tange ao capital empregado nos negócios 

imobiliários da cidade, aponta que sua realização é assegurada principalmente pela 

construção direcionada para a população de classe média e alta, e com menor 

influência, para a população de baixa renda, destacando-se, neste contexto, o papel 

do poder público municipal, o que pode ser visto na passagem que segue:  

 

A realização do capital empregado nesses negócios imobiliários tem sido 
garantida, de um lado, pela realização de loteamentos ou de condomínios 
fechados para as classes média e alta, através principalmente da 
exploração das amenidades presentes no entorno dos empreendimentos; 
de outro, e em menor escala, pela construção de loteamentos para a classe 
baixa na periferia da cidade. Estes últimos, quase sempre não atendem 
integralmente as determinações legais, seja pela falta de instalação da 
infraestrutura, seja pela falta de registro na prefeitura e/ou no cartório de 
registro de imóveis. Ou seja: os custos dessas irregularidades tem sido, via 
de regra, socializados pela municipalidade, enquanto a apropriação da 
renda desses imóveis tem sido privada. (SILVEIRA, 1997, p. 101). 

 

Silveira, Bergamaschi, Oliveira e Bozzetti (2014) aludem que a expansão do 

perímetro urbano ocorreu de modo diferente nas áreas da cidade. Apresentam que, 

na zona sul, com a instalação de novas empresas dos setores do tabaco e do metal-

mecânico no chamado distrito industrial, surgiram vários loteamentos voltados à 

população de baixa renda. Entre esses, citam que muitos são irregulares, 

necessitando posterior atuação da Prefeitura para sua regularização, e outros foram 

criados por programas de habitação. Sobre a zona norte, que se localiza junto ao 

Cinturão Verde, afirmam que se nota, com o fim dos anos 1990 e início do ano de 

2002, a produção de novos produtos imobiliários, caracterizados como loteamentos 

e condomínios fechados, direcionados à população de alta renda que busca morar 

perto da cidade, porém próxima à natureza e com maior segurança.  

Segundo os autores, após o ano de 2005, observa-se a expansão da malha 

urbana também para nordeste, em direção ao aeroporto da cidade, através da 

Avenida Orlando Oscar Baumhardt, com a construção de loteamentos voltados à 

classe média, em áreas que até recentemente, na década de 1990, ainda eram 

utilizadas para a produção rural. Ressaltam ainda a expansão verificada no sudeste, 

com a construção de vários loteamentos populares, nas proximidades da Rua Barão 

do Arroio Grande. Em relação ao processo de verticalização, explicam que o mesmo 

se intensificou nos Bairros Centro, Universitário e Verena (atual Santo Inácio).  
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A respeito da tipologia dos novos produtos imobiliários observados em Santa 

Cruz do Sul, Campos, Bergamaschi, Leite, Rodrigues e Bozzetti (2014), tendo por 

critérios a segurança, o isolamento, a homogeneidade, os equipamentos de lazer e a 

prestação de serviços, classificaram os empreendimentos como condomínios sem 

área comum (geminados voltados para o passeio público), condomínios com 

circulação interna de uso comum, condomínios com área de convívio em comum 

(piscina, salão de festas) e condomínios urbanísticos e loteamentos fechados 

(espaços delimitados por muros e com acesso restrito). 

A fim de contextualizar o período contemplado na pesquisa, considerou-se 

relevante realizar o resgate histórico sobre a produção do espaço urbano e da 

periferia urbana do município foco da análise. A partir dele foi evidenciado que o 

mercado imobiliário passou por vários momentos de expansão e de retração, muitos 

deles condicionados ao desempenho das atividades industriais, cabendo destaque 

para as dinâmicas da indústria fumageira. 

Apresentado o processo de expansão do espaço urbano e de formação da 

periferia urbana do Município de Santa Cruz do Sul, pode-se aprimorar o 

entendimento dos conceitos abordados com base no município foco da investigação. 

No próximo capítulo, serão analisados os resultados empíricos da pesquisa, tendo 

por base o referencial teórico-metodológico construído, e trazendo as seções de 

modo a elucidar as questões norteadoras e atender aos objetivos propostos. 
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3 A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E A EXPANSÃO DA PERIFERIA 

URBANA DE SANTA CRUZ DO SUL/ RS 

 

O presente capítulo é dedicado à apresentação e à análise dos resultados da 

pesquisa empírica. Inicia-se com a exposição da metodologia utilizada, retomando o 

método de abordagem para, na sequência, especificar as técnicas de coleta, de 

sistematização e de análise de dados que foram empregadas.   

Cada uma das seções se refere a um objetivo específico da pesquisa, 

percorrendo as reflexões propostas nas questões norteadoras. Assim, balizado pelo 

objetivo geral de analisar a participação da indústria da construção civil na expansão 

da periferia urbana de Santa Cruz do Sul/ RS, o capítulo resgata elementos do 

referencial teórico, buscando evidenciar as contradições da realidade investigada.  

Conforme exposto na Introdução, a orientação metodológica do materialismo 

histórico-dialético apresenta, entre as suas categorias e leis, forte referência à 

unidade e luta dos contrários, mas também à totalidade, à mediação e à 

historicidade, o que se evidencia por Triviños (1987), Lefebvre (1991), Frigotto 

(2000) e Gil (2008). Através de Pires (1997), são abordadas as origens do método e, 

por Demo (1995), compreende-se que existem várias dialéticas. A relação entre o 

todo e as partes é aprofundada com Corazza (1996) e Prates (2006), e na mesma 

linha, Tonet (2013) enfatiza a abstração para a captura da essência. A importância 

do homem enquanto ser social e histórico é vista em Gamboa (2000) e, por Salvador 

(2012), destaca-se a possibilidade de transformação da sociedade. 

A partir de tais apreciações a respeito da orientação que permeou a pesquisa, 

cabe ingressar na sua forma de operacionalização, ou seja, na metodologia utilizada 

na investigação. De acordo com Barros e Lehfeld (2007, p. 1 e 2): 

 

A metodologia consiste em estudar e avaliar os vários métodos disponíveis, 
identificando suas limitações ou não no que diz respeito às implicações de 
suas utilizações. [...] quando aplicada, examina e avalia os métodos e as 
técnicas de pesquisa, bem como a geração ou verificação de novos 
métodos que conduzam à captação e ao processamento de informações 
com vistas à resolução de problemas de investigação. 

 

Segundo Cervo, Bervian e Da Silva (2007, p. 29), “Por método entende-se o 

dispositivo ordenado, o procedimento sistemático, em plano geral. A técnica, por sua 

vez, é a aplicação do plano metodológico e a forma especial de o executar”. Em 
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relação aos procedimentos de coleta e de sistematização dos dados, empregou-se a 

realização de pesquisa qualitativa, a fim de obter subsídios para analisar as 

contradições do processo. 

Primeiramente, foi solicitado junto à Prefeitura do Município (PMSCS) um 

levantamento dos loteamentos e condomínios horizontais aprovados entre 2006-

2015, para identificar as porções da periferia urbana em que se localizam a maior 

parte dos empreendimentos imobiliários executados neste período de tempo, bem 

como as construtoras/ incorporadoras responsáveis pelas obras, a serem aludidas 

por meio de códigos para preservar suas identidades. A partir dos dados, foram 

elaborados mapas, tabelas e gráficos apresentando as informações pertinentes. 

Com isso, pode-se determinar o universo empírico da pesquisa, que segundo 

Victora, Knauth e Hassen (2000), define o grupo estudado e o local de investigação. 

A partir do recorte, tornou-se possível proceder a realização das entrevistas 

semiestruturadas e de sua gravação, iniciando pelas construtoras que mais atuam 

na periferia urbana com os tipos de produtos contemplados na pesquisa, a saber, 

empreendimentos imobiliários horizontais com fim residencial: loteamentos abertos, 

via de regra para as classes de baixa e média renda, e condomínios e loteamentos 

fechados, geralmente direcionados para a população de alta renda.  

Dessa forma, sobre os recortes do universo empírico, ressalta-se as questões 

apontadas por Victora, Knauth e Hassen (2000), que se referem à definição do 

grupo participante, o local e o período de tempo contemplado. Para a pesquisa, 

foram identificados: 

1.  os gestores/representantes das construtoras responsáveis pelas obras 

na periferia urbana de Santa Cruz do Sul no período 2006-2015, iniciando por 

aqueles com maior número de empreendimentos; 

2. as lideranças da população relacionadas aos bairros com maior número 

de empreendimentos no período, cabendo citar que dos sete primeiros 

colocados, apenas dois bairros possuíam associações de moradores; 

3. os representantes do poder público municipal envolvidos no planejamento 

urbano e na proteção ambiental da cidade; 

4. o representante da associação de imobiliárias; 

5. os representantes do setor da indústria da construção civil, tais como 

associação e sindicato. 
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Os voluntários foram apresentados aos objetivos da pesquisa e consentiram 

sua participação através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A). No Quadro 2, são elencados os códigos a partir dos 

quais os entrevistados serão citados, a fim de preservar as suas identidades.  

 

Quadro 2 - Codificação dos entrevistados 

 

Código Entrevistado 

RGC 01 Representante/gestor de construtora 01 

RGC 02 Representante/gestor de construtora 02 

RLP 01 Representante de liderança da população 01 

RLP 02 Representante de liderança da população 02 

RPP 01 Representante do poder público 01 

RPP 02 Representante do poder público 02 

RPP 03 Representante do poder público 03 

RAI 01 Representante da associação de imobiliárias 01 

RSI 01 Representante do setor da indústria da construção civil 01 

RSI 02 Representante do setor da indústria da construção civil 02 

RSI 03 Representante do setor da indústria da construção civil 03 
Fonte: quadro elaborado pela autora, 2017. 

 

Para atender à demanda do objetivo geral da pesquisa, foram realizados 

aprofundamento das questões teórico-metodológicas, coleta dos dados junto aos 

órgãos competentes, bem como aplicação de entrevistas semiestruturadas (vide 

roteiros no APÊNDICE B). Considerando os objetivos específicos: 

- para caracterizar a indústria da construção civil em Santa Cruz do Sul/ RS, 

foram realizadas coleta de dados secundários, levantamento junto à Prefeitura 

Municipal e entrevistas semiestruturadas, sobretudo com os representantes do setor, 

a fim de elencar informações gerais; 

- para analisar as estratégias de atuação da indústria da construção civil na 

periferia urbana, referente aos locais selecionados para a construção, os tipos de 

produtos, as razões que a levam a atuar na periferia e os agentes com quem se 

relaciona na produção dos empreendimentos; foram coletados dados junto aos 

órgãos competentes e aplicadas entrevistas semiestruturadas, principalmente com 

os representantes do setor e com os gestores/representantes das construtoras;   

- para identificar as ações, voltadas ao desenvolvimento sustentável, adotadas 

pelas construtoras, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, em especial junto 

aos gestores/representantes das construtoras e às lideranças da população 
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(associações de moradores); tendo presente que o entendimento acerca do que 

consiste o desenvolvimento sustentável não possui um discurso único. 

As entrevistas com os gestores/representantes das construtoras e com as 

lideranças da população foram realizadas até a saturação dos dados obtidos. 

Conforme Fontanella, Ricas e Turato (2008), a saturação envolve suspender a 

inclusão de novos participantes quando o pesquisador avaliar que os dados obtidos 

passaram a se repetir. Nas entrevistas semiestruturadas realizadas, considerou-se, 

para a saturação de dados, a repetição de informações entre indivíduos de um 

mesmo grupo de agentes, por exemplo, gestores/representantes das construtoras, 

mas também levando em conta o relato de outros grupos de agentes entrevistados, 

como os representantes do setor. 

Segundo Rech (2000), a entrevista, por envolver a comunicação face a face 

entre pesquisador e participante, implica a necessidade de preparação prévia e, se 

possível, um roteiro com flexibilidade. Para Cruz Neto (2002), pela entrevista, visa-se 

obter informações dos agentes através da fala. Cita que a entrevista semiestruturada 

articula características da pesquisa aberta e da estruturada, e afirma a relevância de 

registrar os dados em um diário de campo, como auxílio para analisar o objeto da 

pesquisa; recomendação que foi de grande valia para elaborar este capítulo. 

 Com a coleta de dados realizada, partiu-se para os procedimentos de análise 

dos dados. Haja vista que a presente pesquisa foi pautada pela orientação 

metodológica do materialismo histórico-dialético, optou-se por realizar a análise dos 

dados coletados a partir da proposta dialética apresentada por Minayo (2007) para 

interpretação de dados qualitativos, intitulada método hermenêutico-dialético.  

 

[...] ressalto minha intenção de evidenciar as contribuições e os limites da 
hermenêutica e da dialética na compreensão e na crítica da realidade 
social. Ao mostrar como a primeira realiza o entendimento dos textos, dos 
fatos históricos, da cotidianidade e da realidade, ressalta que suas 
limitações podem ser [...] compensadas pelas propostas do método 
dialético. A dialética, por sua vez, ao sublinhar o dissenso, a mudança e os 
macroprocessos, pode ser [...] beneficiada pelo movimento hermenêutico 
que enfatiza o acordo e a importância da cotidianidade. Dessa forma, 
concluo que a hermenêutica e a dialética se apresentam como momentos 
necessários da produção da racionalidade. (MINAYO, 2007, p. 349 e 350). 

 

A autora, em uma obra mais recente (2009), expõe que a dialética envolve a 

análise dos contextos históricos, das relações sociais de produção e das 

determinações socioeconômicas dos fenômenos. Em outras palavras, explica que 
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“trabalha com as contradições intrínsecas às ações [...] humanas, e com o 

movimento perene entre parte e todo e interioridade e exterioridade dos fenômenos” 

(MINAYO, 2009, p. 24). Em relação à hermenêutica, para Demo (1995), consiste na 

arte da interpretação de textos e da comunicação humana, considerando relevante 

atentar tanto para aquilo que se diz, quanto para o que está nas entrelinhas. 

No que tange ao método de análise proposto por Minayo, pode-se ressaltar a 

importância da fala dos agentes ser situada em seu contexto para uma melhor 

compreensão, a qual, por sua vez, tem por ponto de partida o interior da fala e, 

como ponto de chegada o campo da especificidade tanto histórica quanto totalizante 

de quem a produz (MINAYO, 2007). Expõe dois pressupostos do método, a saber, a 

ideia de que não existe consenso, tampouco um ponto de chegada no que se refere 

à produção do conhecimento; e o fato de que a ciência é construída por meio de 

uma relação dinâmica entre a razão de quem a pratica e a experiência que aparece 

ao se observar a realidade concreta. Enfatiza que, no campo da pesquisa em 

ciências sociais, os resultados configuram uma aproximação da realidade e que, 

portanto, a mesma não pode ser reduzida a nenhum dado da pesquisa. 

Sobre os níveis de interpretação, a autora cita que o primeiro nível que precisa 

ser realizado consiste nas determinações fundamentais, podendo-se mencionar o 

contexto sócio-histórico, ou seja, a história e a conjuntura socioeconômica e política 

do grupo social a ser estudado. Alude que tais determinações precisam ser definidas 

na fase exploratória da pesquisa e que, a partir delas, serão formuladas categorias. 

Destaca que o segundo nível de interpretação fundamenta-se no encontro entre os 

fatos que surgiram na investigação, considerando aspectos como a observação dos 

costumes e condutas, as comunicações individuais e a análise das instituições, 

configurando ao mesmo tempo um ponto de partida e de chegada para a análise.  

 

A interpretação exige elaboração de Categorias Analíticas [...] capazes de 
desvendar as relações mais abstratas e mediadoras para a parte contextual 
e de Categorias Empíricas e Operacionais, criadas a partir do material de 
campo, [...] expressando relações e representações típicas [...] do grupo em 
questão. A partir dos resultados colhidos [...], o investigador se volta para os 
fundamentos das teorias que fizeram parte da elaboração dos conceitos 
iniciais na fase exploratória, para pôr em dúvida ideias evidentes 
anteriormente e para verificar em que medida o momento pós-trabalho de 
campo lhe exige aprofundamento de outros temas. (MINAYO, 2007, p. 355, 
grifo da autora). 
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Na presente pesquisa, as Categorias Analíticas foram definidas a partir do 

problema e dos objetivos estabelecidos, sendo aprimoradas à medida que o 

referencial teórico foi sendo aprofundado. Através da pesquisa de campo, 

identificou-se no empírico os aspectos apontados no teórico, tornando possível 

desmembrar por ela as Categorias Empíricas/ Operacionais. Dessa forma, foram 

elementos importantes para a análise dos resultados da pesquisa, permeando a 

construção deste capítulo.   

Para operacionalizar a proposta, em relação ao segundo nível, Minayo (2007) 

cita três passos principais, que seriam a ordenação dos dados, a classificação dos 

dados e a análise final. Aponta que o primeiro passo envolve o mapeamento dos 

dados coletados em campo, incluindo, por exemplo, as atividades de transcrever as 

gravações, reler os relatos e organizá-los. Expõe que o segundo passo requere o 

questionamento sobre os dados coletados, tendo por base o referencial teórico, 

envolvendo a repetição da leitura dos mesmos para se identificar o que aparece 

como relevante, possibilitando estabelecer categorias específicas com o conjunto de 

informações da comunicação. Destaca que o terceiro passo refere-se à busca pelo 

estabelecimento de articulações entre os dados e a base teórica da pesquisa, a fim 

de responder às suas questões tendo por base os seus objetivos. 

Assim, concluída a exposição dos métodos e técnicas utilizados na pesquisa, 

as seções a seguir apresentam os resultados empíricos cotejados à luz do 

referencial teórico-metodológico construído, buscando evidenciar as contradições do 

processo mediante a análise dialética.  

 

3.1 O mercado da indústria da construção civil na cidade 

 

Nesta seção, são analisados como se apresenta o mercado imobiliário e quais 

são as características da indústria da construção civil em Santa Cruz do Sul/ RS. Em 

um primeiro momento, aborda-se o mercado como um todo, incluindo os tipos de 

construções não inclusos na pesquisa, a fim de contextualizar o recorte e justificar a 

relevância das atividades dessa indústria na cidade. 

Após esses aspectos introdutórios, aprofunda-se a caracterização da indústria 

no âmbito da periferia urbana, por meio das considerações relacionadas aos 

empreendimentos contemplados na pesquisa, trazendo a análise de tabela e 
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gráficos construídos a partir de levantamento junto à PMSCS, bem como de relatos 

trazidos nas entrevistas semiestruturadas.  

Segundo Machado (2015), a construção civil tem se fortalecido nos últimos 

anos em Santa Cruz do Sul, demonstrando seu papel transformador com obras nas 

áreas urbana e rural, sendo considerada indicador da economia local. Analisa que 

com o número de projetos em andamento injeta uma significativa receita no 

comércio de artigos da construção e na geração de postos de trabalho.  

Nessa linha, através de levantamento realizado junto à Secretaria Municipal de 

Fazenda (2016), observou-se que existem 279 empresas, entre construtoras, 

empreiteiras e incorporadoras atuantes em toda a cidade. Conforme o Sindicato das 

Indústrias da Construção Civil (SINDUSCON), aludido por Machado (2015), entre 

2006 e 2014 foram construídos 2,79 milhões de metros quadrados, sendo 59% 

residências de alvenaria e 24% o somatório dos prédios comerciais e industriais. No 

intervalo de tempo citado, além dos empreendimentos de investidores locais, afirma 

que grupos de fora também encontraram espaço para crescer. 

A fim de evidenciar a importância que a indústria da construção civil tem na 

cidade, bem como os bairros que mais se expandiram no período 2006-2015, foi 

construído um mapa temático a partir das informações sobre as construções 

aprovadas em metro quadrado (m2), disponíveis no site da Divisão de 

Geoprocessamento - PMSCS (2016) (FIGURA 2). No entanto, antes de apresentar 

tal representação cartográfica, mostra-se necessário expor os dados que a 

embasaram, para que então a mesma possa ser retomada na sequência.  

Dessa forma, ressalta-se que o mapa temático vai além dos loteamentos e 

condomínios contemplados na pesquisa, incluindo todos os tipos de 

empreendimentos. Contudo, cabe destacar que os m2 efetivamente construídos 

podem sofrer variações, pois o fato da construção ter sido aprovada não significa 

que foi executada, e também há construções que são realizadas sem a aprovação 

dos órgãos competentes. 

Sobre o somatório do período 2006-2015, mostra-se necessário mencionar 

que, até o ano de 2009, a divisão de bairros vigente era a estabelecida no ano de 

1998. Portanto, a partir de 2010, com a nova divisão, houve mudanças nas 

nomenclaturas, a maioria delas em decorrência da fusão de bairros, de acordo com 

o evidenciado no Quadro 3.  
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Quadro 3 - Mudanças de nomenclatura com a nova divisão de bairros 
 
Mapa 1998-2009 Mapa 2010-Atual 

Ana Nery + Figueira + Piratini + Parte do Faxinal Ana Nery 

Vila Nova Castelo Branco 

Parte do Country Country 

Zonas industriais Distrito Industrial 

- (não existia) Do Parque 

Esmeralda + Liberdade Esmeralda 

Restante do Faxinal + Menino Deus Faxinal Menino Deus 

Entrada Rio Pardinho Germânia 

Restante do Country João Alves 

Linha Santa Cruz + Linha Travessa/Aeroporto Linha Santa Cruz 

Margarida/Aurora Margarida 

Parte da Pedreira + parte do Santuário Pedreira 

Capão da Cruz + Vila Santo Antônio do Sul Progresso 

Harmonia + Cristal + Glória + Imigrante Santa Vitória 

Verena + Santo Inácio Santo Inácio 

Restante do Santuário + restante da Pedreira Santuário 

São João + Ohland São João 

Vila Schulz Schulz 

Várzea + Navegantes Várzea 

Fonte: quadro elaborado pela autora, 2016, a partir de Geoprocessamento - PMSCS (2016). 

 

Ciente da mudança de nomenclaturas, ressalta-se que, no mapa temático, 

utilizou-se a versão vigente, de 2010, e por ela se discriminam os m2 de construções 

aprovadas por bairro no período, em ordem crescente, conforme Tabela 1. 

No caso de antigos bairros que foram divididos (identificados como “parte” ou 

“restante” de determinado bairro), o total de m2 de construção aprovada foi dividido 

em duas partes iguais para a realização do somatório. 

Tendo por base o total de m2 por bairro no período 2006-2015, realizou-se 

agrupamento dos bairros a cada 10.000 m2, para possibilitar melhor visualização 

para a análise. Referente ao elevado volume de construção no bairro Centro, que 

chega a ser maior do que o dobro do seu antecessor na Tabela 1; cabe citar o 

processo de verticalização urbana que, embora não faça parte do recorte da 

presente investigação, merece destaque ao se pensar nas dinâmicas da indústria da 

construção civil e na (re)produção do espaço urbano do município.    
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Tabela 1 - Construções aprovadas por bairro (m2) entre 2006-2015 
 

Bairro Total m2 por bairro Total m2 

Do Parque  0,00 

0 a 10.000 Santa Vitória  6956,74 

Monte Verde 8328,84 

Belvedere 13160,62 

10.001 a 20.000 
Bom Jesus 16056,08 

Progresso  16630,41 

Germânia  16767,85 

João Alves  25597,24 

20.001 a 30.000 Aliança 26123,56 

Margarida  28138,39 

Várzea  30673,42 
30.001 a 40.000 

Santo Antônio 37628,18 

Senai 43481,00 

40.001 a 50.000 

Schulz  44556,54 

São João  46338,26 

Dona Carlota 47376,63 

Independência 47481,02 

Esmeralda  47615,45 

Faxinal Menino Deus  47823,39 

Pedreira  48151,86 

Rauber 48284,22 

Bonfim  53461,65 

50.001 a 60.000 Avenida 54549,76 

Santuário  56326,54 

Goiás 63912,78 60.001 a 70.000 

Renascença 75271,36 

70.001 a 80.000 Higienópolis 76040,35 

Jardim Europa 79242,55 

Ana Nery  81871,57 80.001 a 90.000 

Country  95858,73 90.001 a 100.000 

Castelo Branco  106328,28 100.001 a 110.000 

Linha Santa Cruz  138297,06 

acima de 110.000 

Arroio Grande 167222,50 

Universitário 183098,62 

Santo Inácio  187644,30 

Distrito Industrial 298831,61 

Centro 654237,07 

Fonte: tabela elaborada pela autora, 2016, a partir de Geoprocessamento - PMSCS (2016). 
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Após os esclarecimentos dos parágrafos anteriores e também daqueles 

representados no Quadro 3 e na Tabela 1, pode-se apresentar o mapa temático 

referente às construções aprovadas por bairro (m2) em Santa Cruz do Sul entre 

2006-2015 (FIGURA 2). Para a sua análise, utilizou-se como apoio o referencial de 

Silveira (1997, 2003) e de Silveira, Bergamaschi, Oliveira e Bozzetti (2014), que 

abordam o processo histórico de formação do espaço urbano da cidade, e que foi 

apresentado na subseção 2.4.1 desta dissertação.    

Através da análise da Tabela 1 e da Figura 2, evidencia-se que a indústria da 

construção civil se mostrou mais presente nos bairros Centro, Distrito Industrial, 

Santo Inácio, Universitário, Arroio Grande e Linha Santa Cruz; onde atua com 

diversos produtos, como a execução de prédios residenciais e de edificações 

comerciais e industriais. Nisso cabe a colocação de Soares (2014), de que, seguindo 

tendências globais, as cidades brasileiras estão passando por uma reestruturação, 

sendo que a expansão urbana acontece de modo horizontal e vertical. Em Santa 

Cruz do Sul, isso pode ser visto em pesquisas como as realizadas por Deeke (2012), 

Oliveira (2012) e Silva (2015). 

 Observando-se a representação cartográfica na Figura 2, pode-se inferir que, 

além dos bairros apontados no parágrafo anterior, existe um substancial volume de 

m2 de construção aprovados nos bairros lindeiros ao Centro e ao Arroio Grande. 

Destaca-se que, sem considerar o volume de construção do Distrito Industrial, 

relacionado às construções de grande porte direcionadas para indústrias, as cores 

demonstram maior volume de construção aprovada em direção ao norte da cidade.  

Por meio da Tabela 1 e da Figura 2, também se pode notar que os bairros 

conhecidos por seu direcionamento à população de menor poder aquisitivo, e que se 

localizam sobretudo ao sul; em sua maioria, tiveram um menor volume de 

construção aprovado. Isso pode estar relacionado ao fato de já serem bairros 

consolidados, o que reduziria a incidência de novas construções, mas também pode 

ter relação a eventuais novas construções não terem sido submetidas ao processo 

de aprovação na Prefeitura, tendo sido viabilizadas pela autoconstrução. 

Nos bairros Universitário e Santo Inácio, o alto volume de construção pode 

estar relacionado com a presença do campus da universidade, haja vista que a 

mesma recebe alunos vindos de diversos municípios, gerando demanda à indústria 

da construção civil, no sentido de prover moradias para estas pessoas no período 

em que estiverem na cidade. 
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Figura 2 - Construções aprovadas por bairro (m2) em Santa Cruz do Sul/ RS 

entre 2006-2015 

 
Fonte: figura modificada pela autora, 2016, a partir de Geoprocessamento - PMSCS (2016). 



90 

 

Com essa contextualização, pode-se adentrar nas características do mercado e 

da indústria da construção civil em relação aos loteamentos e condomínios na 

periferia urbana. A partir de levantamento realizado junto à Prefeitura Municipal de 

Santa Cruz do Sul (PMSCS) entre janeiro e maio de 2017, constatou-se que, no 

período 2006-2015 (inclusive), 54 loteamentos e 8 condomínios horizontais tiveram 

seu trâmite para aprovação iniciado, somando 62 empreendimentos. Desse total, 54 

estavam aprovados até o término do período de levantamento. Entre os demais, 2 

loteamentos estavam impugnados e 1 loteamento e 1 condomínio haviam sido 

indeferidos. Os 4 loteamentos restantes estavam com situação indefinida. 

Sobre o levantamento junto à Prefeitura, cabe esclarecer que o ano de trâmite 

informado, na maioria dos casos, seria a data do termo de recebimento provisório, 

significando que estariam aptos para a construção das residências, visto que as 

etapas anteriores de viabilidade e decreto geralmente não geram data. Cabe citar 

ainda que todos os loteamentos são abertos e os condomínios são fechados, não 

havendo separação na contagem deste último caso haja loteamentos murados. 

O Gráfico 1 identifica os tipos de produtos e o número de empreendimentos por 

ano que tiveram seu trâmite para aprovação iniciado entre 2006-2015. Nesse gráfico 

optou-se por incluir todos os novos loteamentos e condomínios, incluindo aqueles 

indeferidos, impugnados ou com situação indefinida, pois configuram tentativas de 

oferta de novos empreendimentos no mercado.  

Observando-se as linhas do gráfico, vê-se a maior oferta de loteamentos, os 

quais, via de regra, são direcionados à população de baixa e média renda. Em 

relação a tal tipo de empreendimento, veem-se picos acentuados em 2009 e 2011. 

De fato, a partir de 2007, ano de baixa, instalou-se um aumento gradativo, 

intercalado com quedas nos anos de 2010 e 2012. A partir de 2014, forma-se uma 

nova linha ascendente. Através dos números, pode-se constatar que os anos de 

elevação do número de empreendimentos coincidem com os períodos em que foram 

implementados novos programas habitacionais pelo governo federal.  

No que se refere aos condomínios, nota-se que se mantiveram relativamente 

estáveis no período 2007-2011, e sofreram uma regressão entre 2012 e 2014, anos 

em que nenhum entrou em trâmite. Contudo, em 2015, forma-se uma linha 

ascendente em grau não visto antes no período estudado. Assim, pode-se inferir que 

as flutuações na conjuntura econômica nacional repercutem no número de novos 

projetos, que por sua vez, surgem como empreendimentos em trâmite anos depois.     
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Gráfico 1 - Número de loteamentos e condomínios em relação ao ano de início 

do trâmite entre 2006-2015 

Fonte: gráfico elaborado pela autora, 2017, a partir de levantamento junto à PMSCS, 2017. 

 

Retomando alguns dados da tabela anterior, construiu-se a Tabela 2 tendo por 

base os dados secundários disponíveis no site da Prefeitura, em Geoprocessamento 

(2016), sobre o total de m2 de construções aprovadas por bairro (incluindo neste 

total os tipos de construções não abordados na pesquisa) entre 2006-2015 (coluna 

2); assim como de informações do levantamento realizado junto à Prefeitura entre 

janeiro e maio de 2017, elencando os bairros por ordem decrescente, conforme o 

número de empreendimentos aprovados no período (coluna 1).  

 

Tabela 2 - Construções aprovadas (m2) entre 2006-2015, ordenadas a partir dos 

bairros com maior número de loteamentos e condomínios horizontais 

Bairro Total m2 por bairro 

1º Linha Santa Cruz  138297,06 

2º Country  95858,73 

3º João Alves  25597,24 

4º Arroio Grande 167222,50 

5º Castelo Branco  106328,28 

6º Jardim Europa 79242,55 

7º Santo Inácio  187644,30 

Fonte:  tabela elaborada pela autora, 2017, a partir de Geoprocessamento - PMSCS (2016) e 
levantamento junto à PMSCS, 2017. 
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Assim, embora a presença da indústria da construção civil seja mais forte nos 

bairros Centro e Distrito Industrial, que tiveram 654237,07 m2 e 298831,61 m2 de 

construções aprovadas por bairro entre 2016-2015 (GEOPROCESSAMENTO - 

PMSCS, 2016); cabe destacar os sete bairros citados na Tabela 2, pois tiveram 4 

(quatro) ou mais empreendimentos aprovados no período.  

O fato dos bairros com maior número de novos loteamentos e condomínios não 

somarem um total de m2 mais relevante se deve à grande oferta de terrenos que 

ainda não tiveram construção executada, posto que existem vários 

empreendimentos recentes. Desse modo, embora na Tabela 2 os bairros Santo 

Inácio e Arroio Grande despontem como de maior volume construído na delimitação 

temporal, a tendência é que se observe nos próximos anos um incremento do 

volume construído nos bairros de Linha Santa Cruz, Country e João Alves. 

A partir das considerações sobre o mercado da indústria da construção civil em 

Santa Cruz do Sul e da breve discussão sobre os novos empreendimentos na 

periferia urbana, cabe direcionar a reflexão para o recorte de loteamentos e 

condomínios que serão abordados nas próximas seções. 

 

3.1.1 O mercado de loteamentos e condomínios  

 

Para o prosseguimento das análises, optou-se por retirar do levantamento 

realizado junto à Prefeitura os loteamentos compreendidos como fracionamentos 

simples, bem como aqueles que se verificou terem fins industriais. Serão 

considerados, daqui para frente, apenas os loteamentos e condomínios horizontais 

com fim residencial, que estavam aprovados no período de realização do 

levantamento de dados, concluído em maio de 2017. Assim, o recorte de pesquisa 

contempla 50 empreendimentos, sendo 43 loteamentos e 7 condomínios.  

Dessa forma, lembrando que o objetivo da seção é analisar o mercado 

imobiliário e as características do setor, cabe apresentar o Gráfico 2, que expõe, por 

meio de códigos, o empreendedor ou responsável técnico pelos loteamentos e 

condomínios entre 2006-2015, evidenciando que são 7 empresas que lançaram 

mais de um empreendimento do tipo nesta delimitação temporal. Optou-se por 

manter a nomenclatura adotada pela Prefeitura, pois no levantamento, além de 

outras 18 empresas que foram responsáveis por um empreendimento cada, 

constavam também 6 empreendimentos realizados por pessoas físicas.   
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Gráfico 2 - Empreendedor ou Responsável Técnico pelos loteamentos e 

condomínios entre 2006-2015 

Fonte: gráfico elaborado pela autora, 2017, a partir de levantamento junto à PMSCS, 2017. 

 

 Nota-se que aqueles que mais lançaram empreendimentos (empreendedores 

ou responsáveis técnicos A, B, C e D) focaram na execução de loteamentos na 

periferia urbana. Posto que as habitações populares não são o foco primordial do 

mercado imobiliário (CORRÊA, 1993), esse incremento no número de loteamentos 

parece ter relação com a criação de iniciativas como o PAC, que conforme o 

Ministério do Planejamento (BRASIL, [201-]), foi iniciado em 2007; e também o 

PMCMV (BRASIL, 2009), visto que subsidiaram a construção direcionada às 

populações de baixa e média renda. Observou-se que as empresas de A a G se 

tratam de construtoras loteadoras e/ou urbanizadoras locais, que executam a 

infraestrutura necessária, mas em geral, não constroem as residências.  

Após essa exposição, ingressa-se na análise das entrevistas semiestruturadas, 

buscando os pontos de consenso e de discordância entre os relatos, que, por sua 

vez, configuram meio para possibilitar a análise das contradições do processo foco 

da pesquisa. Lembrando que os entrevistados serão aludidos através de códigos, 

sendo que, quando mais de um for citado na mesma sentença, significa que o 

primeiro trouxe a base da afirmativa, e a fala dos demais teve o mesmo sentido. 
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O período 2006-2015 foi marcado por uma grande e rápida expansão da 

periferia urbana, e por tal razão, quatro entrevistados (RLP 02, RPP 01, RSI 01 e 

RSI 03) denominaram de boom dos loteamentos e condomínios. Esse movimento 

ganhou ainda mais destaque pelo fato de que nos anos anteriores não se havia 

experimentado significativa expansão horizontal (RAI 01, RSI 02 e RSI 03). Com a 

estabilização da economia, o fornecimento de subsídios e a facilitação de crédito por 

meio de iniciativas como os novos programas habitacionais, o período foi um dos 

mais favoráveis para as atividades do mercado imobiliário (RSI 03, RSI 02, RLP 01, 

RLP 02 e RGC 01). 

Em Santa Cruz do Sul, os índices de construção haviam alcançado números 

relevantes nos anos de 1970 e 1980, principalmente em função das demandas da 

indústria fumageira; e foi nesse mesmo período que várias construtoras locais 

surgiram e conquistaram seu lugar no mercado (RSI 02 e RSI 03). 

No âmbito nacional, Rolnik e Klink (2011) explicam que foram nesses anos que 

se estruturou a política nacional de desenvolvimento urbano no Brasil, e também 

houve avanços em relação aos direitos à moradia e à cidade, destacando-se a 

inclusão de um capítulo sobre a política urbana direcionada à função social da 

cidade na Constituição de 1988. Também foi nesse período que o BNH, criado no 

regime militar, e que repercutiu na colocação das cidades brasileiras como centro de 

uma política voltada à modificação do seu padrão de produção (MARICATO, 2001), 

foi extinto pelo Decreto Lei Nº 2.291 (BRASIL, 1986), que incorporou seus direitos e 

obrigações à CEF. Cabe enfatizar que, se por um lado, a política habitacional 

operacionalizada pelo BNH não conseguiu atender aos mais pobres (BOTELHO, 

2007), por outro, as políticas do período contemplado na pesquisa demonstram ter 

um maior enfoque nesta camada da população.  

Conforme o RSI 02 e o RSI 03, o final dos anos 1980 e início de 1990 foram de 

recessão econômica no País e, com isso, o setor manteve ritmo lento e surgiram 

poucas construtoras. Analisam que não havia grandes possibilidades de 

financiamento e os juros eram muito caros. Com o início do governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), citam que começou a se notar maior 

estabilidade na economia, e assim novas construtoras passaram a atuar em Santa 

Cruz do Sul, inclusive vindas de outros municípios, como Lajeado e Porto Alegre.  

Segundo Ianoni (2009), o Plano Real, cuja implantação foi iniciada 1994, no 

governo do presidente interino Itamar Franco (1992-1994), teve papel relevante para 
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a estabilidade da moeda. Porém, afirma que, ao passo que buscou combater a 

inflação e superar a crise fiscal do Estado, também trouxe reflexos negativos, como 

o aumento da dívida pública e as limitações orçamentárias, que perduram no tempo.  

Entre 1999 e 2009, a política econômica brasileira foi alterada com a estratégia 

de expandir o mercado interno, e políticas socioeconômicas para a transferência de 

renda foram implementadas (ROLNIK; KLINK, 2011). Aqui, entrando no governo de 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Para o RSI 03, o lançamento do PMCMV (em 

2009) ofertando juro baixo, subsídio e longo prazo, aumentou o potencial do setor.  

O RSI 02 aponta que, em 2005, o volume de construção no município já estava 

crescendo, mas o ápice foi em 2013. Nessa época, já na presidência de Dilma Vana 

Rousseff (2011-2016). O entrevistado RSI 02 avalia como fatores determinantes: 

 

A estabilidade na economia; algumas regras da legislação mudaram e 
deram mais garantias tanto para as empresas, como para os compradores 
quanto para o mercado financeiro; que começou a financiar mais né. E o 
governo deu incentivos colocando dinheiro no mercado, através dos 
agentes, principalmente [...] Caixa Federal [...], utilizando dinheiro do Fundo 
de Garantia e Poupança, entre outras fontes; incentivando o aumento da 
construção; um grande programa foi o Minha Casa, Minha Vida [...]. 

 

Essa fala vai ao encontro da afirmação de Soares (2014), de que o País 

escolheu o setor da construção civil como motor do crescimento econômico 

brasileiro. Porém, analisa-se que, se por um lado, estes investimentos representam 

a possibilidade de moradias mais dignas para a população, por outro, abrem 

margem para a demasiada acentuação da dinâmica imobiliária com a oferta de 

produtos que muitas vezes não se adequam ao que é demandado. 

Ao passo que o deficit habitacional persiste, em parte como resultado da 

migração de indivíduos de outros municípios (RPP 02), observa-se a superoferta de 

terrenos para os quais não há demanda, chegando a cerca de 8 mil terrenos (RSI 

03). Em outras palavras, não há falta de lotes, contudo, aqueles que estão sendo 

ofertados não estão ao alcance da camada social à qual o deficit se refere. Isso pois, 

em paralelo à implementação de políticas públicas habitacionais, também houve 

uma substancial valorização do m2 à medida que a periferia urbana foi expandida.   

 Para o RSI 03, as facilidades incentivaram o mercado em nível nacional, sendo 

que a média de construção no município, que era em torno de 180 mil m2 ao ano, 

praticamente dobrou a partir de 2007. Infere que, ao contrário de outros municípios 

como Porto Alegre, que, sentindo o mercado, começaram a reduzir o volume de 
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obras já há uns quatro anos, Santa Cruz do Sul não diminuiu o ritmo, talvez pelo fato 

do processo da concepção até a aprovação levar cerca de três anos (supondo 

projetos já em trâmite quando a recessão econômica se acentuou). Por isso, 

representantes do setor estimam que poderá ocorrer o fechamento de empresas até 

que o mercado absorva os excessos, processo que pode levar cerca de dez anos. 

 Afirmam que, considerando a demanda normal da construção civil, há um 

grupo tradicional de empresas que a supre; mas com o aquecimento pelo boom 

imobiliário, construtoras de fora vieram atuar no município, inclusive por influência de 

corretores, investidores e poder público. Sobre isso, o RSI 03 analisa que: 

 

[...] aqui nós temos sempre um grupo tradicional de empresas, que 
abastecia o mercado dentro desse volume que era o normal, e daí quando 
deu esse boom, nem as daqui tavam conseguindo fazer, e os corretor e 
muito investidor, e mesmo de fora e Prefeitura, às vezes um marqueteiro, 
alguém que trabalha em publicidade, olha, quer um servicinho?! Olha, vai lá 
para Santa Cruz [...]. 

 

O RSI 03 avalia ainda que a expansão do setor e a escassez de mão de obra 

levaram ao surgimento de empresas que deixavam a desejar na qualidade requerida 

pelo mercado local, que é bastante exigente. Nessa linha, o RSI 01 observa que 

Santa Cruz do Sul tem um mercado difícil de entrar, devido à desconfiança com 

quem vem de fora, o que possivelmente teria relação com a colonização alemã. Por 

essa razão que a maioria das construtoras que atuam no município são locais, 

estimando que o índice alcance de 75 a 80% das empresas. Uma característica 

interessante citada é que, via de regra, tais construtoras não costumam realizar 

projetos fora do município. As construtoras que mais cresceram no período de boom 

foram aquelas que já haviam consolidado um desenvolvimento anterior.  

 No que tange ao porte das empresas, foi apontado que, se comparado com 

outras em nível nacional ou estadual, todas as construtoras do município podem ser 

consideradas pequenas (RSI 02). Porém, levando em conta outros aspectos, as 

empresas que mais lançaram loteamentos e condomínios, a exemplo do RGC 01 e 

do RGC 02, autoclassificam-se como de porte pequeno a médio.  

 Visto que, tendo por base os últimos vinte anos, aqueles entre 2006-2015 

foram os que apresentaram maior número de lotes disponibilizados (RAI 01), pode-

se ver a procura de novas áreas no município, inclusive na periferia urbana. O 

incremento no volume de construção, em comparação a outros municípios da 
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região, conforme o RSI 01, foi maior e mais veloz em Santa Cruz do Sul, o que 

relaciona ao maior poder aquisitivo da população. Nota-se inclusive que as pessoas 

optaram por investir mais em terrenos nesse período (RPP 01), assim como algumas 

construtoras que optaram por fazer construções para revender (RSI 01). 

 Para esclarecimento dos relatos, cabe abordar o PIB per capita do município. A 

partir de dados do IBGE (2014), ratifica-se que Santa Cruz do Sul está em 1º lugar 

entre os 23 municípios do Vale do Rio Pardo (observando a regionalização do 

COREDE VRP), e em 13º no Estado do RS, atingindo R$ 63.692,48 por pessoa ao 

ano. Entre os demais municípios da região, o Instituto expõe que somente três 

destes apresentam PIB per capita acima de R$ 30 mil, sendo eles Venâncio Aires 

(R$ 40.430,10), Mato Leitão (R$ 32.774,13) e Estrela Velha (R$ 32.487,14).  

Com isso, é relevante destacar o Índice de Gini, que mensura a desigualdade 

social com valores entre 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo de zero maior a 

situação de igualdade de renda (WOLFFENBÜTTEL, 2004). Através dele, analisa-se 

que a renda do município se concentra em alguns grupos, já que o Índice alcança 

0,43, porém, ainda estando melhor do que o Estado do RS, com índice 0,48 (IBGE, 

2003). A diferença do nível de renda entre os membros da população se reflete nos 

tipos de produtos ofertados pela indústria da construção civil para cada público. 

 Com a reflexão sobre esses índices, infere-se que o fato do mercado imobiliário 

em Santa Cruz do Sul ter experimentado uma dinâmica mais intensa no período de 

boom converge para sua condição de cidade média, visto que é o principal centro da 

rede urbana da região (CAMPOS; SILVEIRA; BERGAMASCHI; FRÖHLICH; 

SILVEIRA, 2014), lembrando também de sua proximidade com a capital do Estado 

do RS (IBGE, 2015; PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, [20--]). Cabe 

enfatizar que é considerado município polo (WINK, 2002) entre os vinte e três 

municípios da região conhecida como Vale do Rio Pardo (OBSERVADR, 2011). 

 Seguindo a tendência do País, onde cerca de 85% da população é considerada 

urbana (IBGE, 2016); em Santa Cruz do Sul, a partir do censo de 2010, nota-se que 

o índice chega a quase 89%, o que, em números absolutos, significa 105.190 

habitantes do total de 118.374 (IBGE, 2013). Desde 1996, o total da população do 

município aumentou em quase 20.000 habitantes (IBGE, 2013), o que também pode 

ter contribuído para o incremento do setor e a expansão da periferia urbana.  

 Dessa forma, a partir da análise das entrevistas realizadas, conclui-se que o 

mercado imobiliário do município é diretamente influenciado pela conjuntura 
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econômica e pelas políticas em nível nacional, evidenciando a relevância do Estado 

nas suas dinâmicas. Cotejando com o referencial teórico, observou-se que o setor já 

passou por momentos de expansão e recessão ao longo das décadas, muitos deles 

relacionados à indústria fumageira, que devido a sua importância para a economia 

do município, evidencia na prática a teoria apresentada por Corrêa (1993) sobre a 

influência dos proprietários dos meios de produção sobre a produção do espaço.      

 A expansão ocorrida entre 2006-2015 foi apontada como a maior e mais rápida 

de todos os tempos, o que se infere ter relação com o grande número de novos lotes 

disponibilizados, visto que o crescimento horizontal da cidade torna mais evidente a 

expansão do espaço urbano por meio da transformação do solo rural em urbano, 

aspectos que serão aprofundados ao se falar nas estratégias do setor.     

 

3.2 As estratégias de atuação na periferia urbana 

 

A presente seção aborda diferentes aspectos do mercado imobiliário em função 

do objetivo de analisar as estratégias de atuação da indústria da construção civil na 

periferia urbana. Inicia-se aludindo os locais da periferia urbana e os tipos de 

produtos com os quais essa indústria tem atuado, fundamentados no levantamento 

realizado junto à PMSCS entre janeiro e maio de 2017, sobre os loteamentos e 

condomínios horizontais aprovados entre 2006-2015. Cabe lembrar que o recorte da 

pesquisa contempla 50 empreendimentos, sendo 43 loteamentos e 7 condomínios. 

Na sequência, aprofunda-se essa questão com os resultados das entrevistas 

semiestruturadas, incluindo também as razões que a levaram a atuar na periferia, 

bem como os agentes com quem se relaciona na produção dos empreendimentos, 

tendo por base sobretudo a análise dos relatos dos representantes do setor e dos 

gestores/representantes das construtoras.  

Através do Software Google Earth (2016) e das camadas de kmz editadas pela 

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (2017), pode-se levantar as informações 

aplicáveis e apresentar imagem de satélite que aponta, com linhas em laranja, a 

localização dos loteamentos e condomínios que foram aprovados no período 2006-

2015 (FIGURA 3). Cabe mencionar que dois loteamentos aprovados, localizados 

nos bairros Santo Inácio e Jardim Europa, não aparecem nesta imagem de satélite, 

pois a edição das respectivas camadas não havia sido concluída pela Prefeitura até 

a conclusão do levantamento dos dados. 
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Figura 3 - Localização dos loteamentos e condomínios aprovados entre     

2006-2015 

Fonte: Google Earth (2016) e levantamento junto à PMSCS, 2017. 

 

Em um primeiro olhar, nota-se que os novos empreendimentos se localizam 

fora das áreas centrais e já densamente construídas, evidenciando a expansão da 

periferia urbana principalmente em direção ao norte, nos arredores do Aeroporto 

Luiz Beck da Silva; a leste, acompanhando a margem da extensão do Cinturão 

Verde, e ao sul, nas proximidades do Distrito Industrial e bairros adjacentes. 
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Para compreender onde se encaixam as divisões de bairros no que tange aos 

novos empreendimentos, adicionou-se mais uma camada de kmz editada pela 

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (2017) à imagem de satélite (FIGURA 4), 

na cor roxa. É válida também a observação colocada na Figura 3, referente ao fato 

de não contemplar dois loteamentos. A partir da mesma, é evidenciado que existem 

bairros com vários novos loteamentos e/ou condomínios aprovados entre 2006-

2015, enquanto outros não tiveram nenhuma construção com tais características.  

 

Figura 4 - Localização dos loteamentos e condomínios aprovados entre      

2006-2015 por bairro 

Fonte: Google Earth (2016) e levantamento junto à PMSCS, 2017. 
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Com a análise das imagens apresentadas (FIGURA 3 e FIGURA 4), nota-se 

que, no espaço, enquanto realidade inicial sobre a qual são implantadas melhorias 

(RAFFESTIN, 1993), ratificam-se muitas das tendências apontadas por Silveira, 

Bergamaschi, Oliveira e Bozzetti (2014), em sua análise sobre os processos de 

urbanização e de expansão da estrutura urbana de Santa Cruz do Sul. Para analisar 

a relação entre o número total de empreendimentos e o número de loteamentos e de 

condomínios por bairro, foi elaborado o Gráfico 3.  

Observa-se que 7 bairros têm destaque ao se considerar o somatório do total 

de empreendimentos, sendo eles Linha Santa Cruz, com 7 empreendimentos; 

Country e João Alves, com 6; Arroio Grande, com 5; Castelo Branco, Jardim Europa 

e Santo Inácio, com 4. Em relação aos loteamentos, pode-se dizer que eles seguem 

relativamente a linha formada pelo total de empreendimentos. Por outro lado, no que 

se refere ao caso dos condomínios, pode-se ver que eles seguem um padrão 

próprio, sendo o bairro Country, com 2 empreendimentos deste tipo, o que teve 

maior número, seguido por Linha Santa Cruz, Jardim Europa, Santo Inácio e 

Pedreira, com 1 condomínio cada.   

 

Gráfico 3 - Número de loteamentos e condomínios por bairro entre 2006-2015 

 

Fonte: gráfico elaborado pela autora, 2017, a partir de levantamento junto à PMSCS, 2017. 
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Visando evidenciar onde se localiza a maior parte dos loteamentos e dos 

condomínios executados na periferia urbana de Santa Cruz do Sul no período 2006-

2015, foi construído um mapa temático (FIGURA 5), concentrando em cada bairro 

círculos cujo diâmetro está relacionado ao número de empreendimentos. 

Analisando o mapa, evidencia-se que os condomínios, representados pelos 

círculos na cor laranja, em sua maioria, localizam-se ao norte e a leste da cidade, 

circundando o Cinturão Verde, em zonas conhecidas por seu direcionamento a 

população de maior poder aquisitivo. No entanto, a presença de um condomínio no 

bairro Pedreira remete à ideia de que também estão surgindo tais produtos 

direcionados para outras camadas, como a classe média. 

Referente aos loteamentos, representados pelos círculos na cor verde, embora 

possam ser visualizados em diversos pontos da cidade, é evidente sua 

concentração no bairro Arroio Grande e em suas proximidades, que junto a ele estão 

se tornando um novo centro. Souza (2005) avalia que, com o crescimento das 

cidades, tendem a surgir subcentros para comércio e serviços, os quais, segundo 

Singer (1982), repercutem em nova valorização no espaço urbano e reestruturação 

das áreas já ocupadas. Sobre o mapa temático (FIGURA 5), cabe ainda acentuar o 

elevado número de loteamentos visualizados nos bairros de Linha Santa Cruz e 

João Alves.  

Nota-se que parte significativa dos novos empreendimentos tem se localizado 

em áreas mais afastadas, de urbanização incipiente, o que é possível supor por 

meio das imagens de satélite (FIGURAS 3 e 4), que mostram poucas construções. 

Isso vai ao encontro das reflexões de Botelho (2007), Carlos (2007) e Volochko 

(2015a), a respeito do uso do espaço como mercadoria a fim de gerar mais-valia, 

através do parcelamento da terra e da transformação da renda do solo rural em valor 

dos imóveis.  

Nisso, enfatiza-se a valorização desigual do solo citada por Corrêa (1993) e por 

Campos, Silveira e Cruz (2014), sendo que, no caso de Santa Cruz do Sul, observa-

se maior valorização da periferia urbana nas proximidades do Cinturão Verde, onde 

se concentra grande parte dos condomínios fechados direcionados à população de 

maior poder aquisitivo, tendo em vista os benefícios, como a proximidade com a 

natureza.  
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Figura 5 - Número de loteamentos e condomínios aprovados em Santa Cruz do 

Sul/ RS entre 2006-2015 

Fonte:  figura modificada pela autora, 2017, a partir de Geoprocessamento - PMSCS (2016) e 
levantamento junto à PMSCS, 2017. 
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Considerando essa hierarquização de preços (BOTELHO, 2007), vinculada às 

dinâmicas do mercado imobiliário e também ao planejamento urbano por parte do 

Estado, a valorização desigual acaba por ditar quem pode residir nesses locais, 

relacionando-se muitas vezes ao fenômeno da autossegregação, mencionado por 

Palma, Rodrigues e Bozzetti (2014), ao passo que leva o restante da população para 

outros pontos da cidade. Tal realidade também repercute no ambiente natural, seja 

pela modificação, privatização ou ocupação irregular dos espaços.  

Em relação à diferencialidade da periferia, aludida por Corrêa (1986), infere-se 

que, ao sul, localizam-se sobretudo os empreendimentos direcionados para as 

classes com menor poder aquisitivo, sendo que, neste recorte, encontra-se o único 

empreendimento financiado com recursos da União pelo PAC no período. Nas 

demais zonas da periferia urbana, nota-se um misto de empreendimentos voltados 

para a população de média e baixa renda, sendo que em muitos os proprietários 

podem financiar o imóvel pelo PMCMV. 

Iniciada a análise sobre a localização dos empreendimentos, e considerando 

que, por sua horizontalidade, ocupam um significativo espaço, expõe-se o Gráfico 4, 

que aponta a área total dos loteamentos e condomínios no período.  

 

Gráfico 4 - Área total dos loteamentos e condomínios entre 2006-2015 
 
 

Fonte: gráfico elaborado pela autora, 2017, a partir de levantamento junto à PMSCS, 2017. 
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Em cinza, destaca-se que 34% do total de empreendimentos, ou seja, 17 de 

um total de 50, possuem área entre 30.000,01 a 60.000 m2. Essa área também 

contempla a maioria dos loteamentos, mais especificamente, 40% do total de 43, ou 

seja, 17 unidades. É nítida a tendência dos condomínios possuírem áreas maiores, 

conforme evidenciam as linhas na cor laranja. Por meio do gráfico, verifica-se que 

29%, ou seja, 2 condomínios do total de 7, têm área entre 180.000,01 a 210.000 m2; 

e o mesmo vale para as áreas entre 210.000,01 a 240.000 m2 e as áreas acima de 

270.000 m2.  

 Tendo em vista as diferenças ao se comparar os loteamentos e condomínios, é 

interessante analisar o número total de lotes destes empreendimentos. Cabe citar 

que, no caso de 11 loteamentos, o número de lotes comercializáveis é inferior ao 

número total, e para efeitos da análise será considerado este último valor. A partir do 

Gráfico 5, nota-se pelas colunas em cinza, que 42% do total de empreendimentos, 

ou seja, 21 unidades, disponibilizaram entre 51 a 150 lotes cada, sendo que apenas 

considerando-se entre 51 a 100 lotes, são 11 unidades. 

 

Gráfico 5 - Número total de lotes dos loteamentos e condomínios entre       

2006-2015 

 

 Fonte: gráfico elaborado pela autora, 2017, a partir de levantamento junto à PMSCS, 2017. 
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 Através das linhas em verde, observa-se que os loteamentos, via de regra, 

possuem um menor número de lotes, sendo que 23%, ou seja, 10 unidades, 

geraram entre 101 a 150 lotes cada; e 21%, que equivalem a 9 loteamentos, 

disponibilizaram entre 51 a 100 lotes, sendo este último percentual válido também 

para os loteamentos com até 50 lotes.  

 No caso dos condomínios, cujas linhas estão representadas na cor laranja, 

existem dois picos bem definidos, contemplando, cada um, 29% do total de 

condomínios, ou seja, 2 unidades do total de 7. Eles apontam para 

empreendimentos com o número total de lotes entre 51 a 100, e também para 

aqueles entre 351 a 400. 

 Com um olhar sobre o Gráfico 5, evidencia-se que existe tendência dos 

loteamentos disponibilizarem uma menor quantidade de lotes em relação ao que é 

ofertado pelos condomínios. Retomando o Gráfico 4, pode-se inferir que isso tenha 

relação com o fato dos loteamentos, em geral, terem uma área total bastante inferior 

do que a área total disponível nos condomínios. A distinção no tamanho das áreas 

também pode ser vinculada à disponibilização, pelo empreendedor, de amplas áreas 

de uso comum nos condomínios, o que difere das estratégias empregadas para os 

loteamentos, onde, via de regra, tais estruturas dependem de investimentos do 

poder público para serem executadas. 

 A fim de complementar as conclusões sobre esses aspectos, apresenta-se 

ainda o Gráfico 6, que aborda o tamanho dos lotes dos empreendimentos. 

Primeiramente, cabe mencionar que um loteamento não possuía estimativa do 

tamanho dos lotes.  

Pelas colunas em cinza, é notório que 39% do total de empreendimentos, ou 

seja, 19 unidades de 49, têm o tamanho dos lotes estimado entre 350,01 a 450 m2. 

Essa mesma estimativa é verificada para os loteamentos, representados pela linha 

na cor verde, compondo 43%, ou seja, 18 unidades do total de 42. Já em relação 

aos condomínios, representados na cor laranja, observa-se que tendem a possuir 

lotes com áreas maiores, estando 57%, ou seja, 4 unidades do total de 7, com o 

tamanho dos lotes acima de 550,01 m2.  
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Gráfico 6 - Tamanho dos lotes dos loteamentos e condomínios entre 2006-2015 
 

Fonte: gráfico elaborado pela autora, 2017, a partir de levantamento junto à PMSCS, 2017. 

  

Por meio dos Gráficos 4, 5 e 6, pode-se considerar que a ocupação do espaço 

na periferia urbana ocorre de modo distinto ao se comparar os loteamentos e os 

condomínios. Cotejando-se a área total em m2 com o número total de lotes e o seu 

tamanho estimado, é possível inferir que os loteamentos possuam um maior 

adensamento, com a colocação das residências em lotes menores; diferindo dos 

condomínios, onde via de regra, além de lotes maiores, também dispõem de maior 

estrutura para uso comum. O mercado imobiliário cria estratégias de marketing com 

base na oferta de tranquilidade e de contato com a natureza perante a realidade de 

insegurança das cidades (UEDA, 2006), as quais se concretizam nos condomínios e 

loteamentos fechados. 

 Através da apresentação das figuras e dos gráficos elaborados a partir de 

levantamento junto à Prefeitura, buscou-se contextualizar os tipos, os portes e a 

localização dos empreendimentos, com vistas a introduzir a análise das estratégias 

de atuação da indústria da construção civil na periferia urbana. Nas próximas 

subseções, será realizado aprofundamento mediante a análise das entrevistas.  
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3.2.1 Os novos conteúdos e as razões para atuar  

 

Nesta subseção, retoma-se a análise sobre os locais da periferia urbana e os 

tipos de produtos com os quais a indústria da construção civil tem atuado para, na 

sequência, inserir a abordagem das razões que a leva a atuar na periferia, visto que 

são questões que se mostram intrinsecamente relacionadas. 

Ratificando o que foi evidenciado no mapa temático (FIGURA 5), os 

entrevistados (RSI 01, RSI 02, RAI 01, RSI 03, RPP 01, RLP 01 e RLP 02) apontam 

que o maior boom de loteamentos e condomínios no período foi nas direções norte e 

leste da cidade, também podendo-se ver empreendimentos ao sul. Neste último 

recorte, destaca-se o bairro Arroio Grande (RSI 01 e RSI 02).  

Se, por um lado, os entrevistados RAI 01, RSI 02, e RGC 01 analisam que a 

expansão contemplou empreendimentos de diversos padrões, por outro, os 

entrevistados RSI 01 e RSI 02 ressaltam que existe uma diferenciação de classes no 

que tange ao surgimento dos novos empreendimentos em determinados locais. 

O bairro João Alves mesclou uma parte com alto poder aquisitivo e outra com 

poder médio ou menor; já em Linha Santa Cruz, nota-se mais padrão médio e baixo; 

e, ao sul, um padrão baixo e médio baixo (RSI 01 e RSI 02). Assim, ao passo que a 

maioria dos condomínios fechados se colocaram nas áreas mais nobres, logo após 

o morro e próximo ao entorno do Cinturão Verde; os loteamentos abertos para a 

população de menor renda foram para Linha Santa Cruz e para os bairros do Arroio 

Grande ao sul (RSI 02). Em relação ao potencial da periferia urbana enquanto 

entorno da área central, o RSI 02 observa que: 

 

A cidade tende a crescer para o sul com a renda mais baixa e tende a 
crescer superando o morro em um padrão mais médio e alto com os 
condomínios, é isso que ela cresceu e é essa a tendência por enquanto. 
Agora está em andamento inclusive, um estudo para a revisão do Plano 
Diretor. 

 

 Assim, nota-se que a periferia urbana de Santa Cruz do Sul, enquanto área 

situada nos arredores do espaço urbano da cidade (CORRÊA, 1986), apresenta 

uma pluralidade (DOMINGUES, 1994), decorrente do surgimento de novos produtos 

imobiliários em suas distintas tipologias (CAMPOS; BERGAMASCHI; LEITE; 

RODRIGUES; BOZZETTI, 2014), que redefinem o significado econômico e social 



109 

 

tradicionalmente atribuído à periferia urbana (CAMPOS; SILVEIRA; CRUZ, 2014), ao 

incluir nesta desde moradias segregadas até condomínios de luxo (ARAUJO, 2014). 

No processo de expansão da periferia urbana, conforme a fala do RLP 02, o 

domínio das terras, a exemplo do seu bairro, era de proprietários antigos, cujas 

propriedades tinham em média de 10 a 30 hectares. Explica que, quando chegou o 

boom, alguns venderam logo a um valor mais baixo, outros resolveram esperar para 

valorizar suas terras, e outros decidiram que não querem vender. Tal processo é 

ratificado pelos relatos dos entrevistados RSI 01, RSI 02 e RSI 03; e também vai ao 

encontro do entendimento de Silveira (1997), segundo o qual os grandes 

proprietários fundiários costumam aguardar a maior valorização da área para 

fragmentar a sua propriedade e comercializá-la por etapas.  

Com essa constatação, nota-se na prática que a oferta de espaço não depende 

do preço, mas da incorporação de glebas que há pouco exibiam usos rurais 

(SINGER, 1982). Desse modo, infere que o custo da produção se relaciona à renda 

da produção rural que se deixa de obter, mas este custo não está necessariamente 

relacionado ao preço que terá no mercado imobiliário. Para Souza (2005), também 

ocorre de terras com aparente uso rural serem glebas para especulação. 

Com a busca pela renda do solo, o mesmo se torna mercadoria com valor de 

troca no sistema de mercado (HARVEY, 1980). Sendo a cidade produzida como 

negócio (ALVAREZ, 2015), cabe a colocação de Santos (1994) de que a 

(des)valorização de partes do território urbano resulta de um jogo de poder que o 

Estado exerce ou consente, sendo exemplo o caso da infraestrutura disponibilizada. 

Nos locais onde a área rural era muito grande, como foi o caso do bairro João 

Alves, quando as glebas foram loteadas, não havia quase nada de infraestrutura 

para construção residencial (RSI 01, RSI 02, RAI 01, RSI 03 e RLP 01). 

De acordo com Singer (1982), considerando que o Estado é responsável por 

prover a maioria dos serviços urbanos, apresenta relevante influência na definição 

das demandas de uso do solo e seu preço. Por isso, o autor analisa que o setor 

imobiliário busca influenciar o poder público na seleção de locais para investimentos 

em infraestrutura. Nessa linha, para Maricato (2001), haja vista que a moradia é uma 

mercadoria que demanda terra urbanizada, tais investimentos valorizam as 

construções executadas e, por tal razão, também há disputas entre os bairros pelos 

equipamentos urbanos e serviços públicos. 
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Por meio da fala do RLP 01 e do RLP 02, entende-se que já se nota um 

significativo aumento nos preços dos terrenos em bairros com maior expansão no 

período, a exemplo de Linha Santa Cruz, quando se compara com os valores 

praticados no início do boom; pois, convergindo para a visão de Santos (1994), a 

cidade passou a ser o meio de trabalho e de existência para a maioria das pessoas. 

O espaço urbano não é mero palco (CAMPOS; SILVEIRA; CRUZ, 2014), mas 

assim como a cidade, é resultado das relações sociais definidas historicamente 

(LENCIONI, 2008), onde se pode observar os movimentos de destruição e 

(re)construção de novos espaços (LIMONAD, 1999). 

A partir dos relatos do RGC 01 e do RGC 02, compreende-se que os 

empreendedores possuem enfoque distinto, sendo a produção de loteamentos 

direcionada a públicos-alvo mais variados, ao passo que a produção de condomínios 

se direciona especialmente para as classes A e B (consideradas as de maior poder 

aquisitivo na classificação socioeconômica brasileira que contempla de A até E).  

Nesse contexto, tendo em vista a lenta obsolescência dos seus produtos 

(BOTELHO, 2007), os promotores imobiliários buscam incentivá-la através da oferta 

de novos produtos (SINGER, 1982), aliada a ações de marketing para a criação da 

demanda, sendo os loteamentos e condomínios fechados importantes mecanismos 

para isto (CAMPOS; SILVEIRA; CRUZ, 2014). Nesse sentido, infere-se que ainda é 

atual a afirmativa de Silveira (1997), de que a realização do capital empregado nos 

negócios imobiliários da cidade é assegurada, sobretudo, pela construção voltada à 

população de classe média e alta. 

Um exemplo empírico a ser citado seria a colocação do RPP 01, segundo a 

qual se observa que, inicialmente, os condomínios fechados eram notadamente 

direcionados para a população de alta renda, mas, nos últimos tempos, também 

existem tais produtos direcionados para a classe média. 

A partir de tais análises, cabe apresentar quais os requisitos que, via de regra, 

os futuros usuários das residências costumam considerar quando estão 

selecionando um determinado loteamento ou condomínio como moradia. 

Com base nas entrevistas, constata-se que a localização do imóvel é o fator 

que costuma pesar mais no momento da aquisição (RLP 01, RGC 01 e RGC 02), 

visto que irá determinar o seu itinerário (RLP 01), e portanto, também é um dos 

principais fatores observados pelos empreendedores na escolha do local para a 

colocação de novos empreendimentos (RGC 01 e RGC 02). 
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Outros fatores que têm grande influência na seleção do local de moradia são o 

valor financeiro dos terrenos (RLP 01 e RLP 02) e a infraestrutura disponibilizada 

(RLP 01, RLP 02 e RGC 01), tais como a proximidade com mercados. Cabe citar 

que, com o aumento dos problemas de locomoção (RSI 01, RSI 03, RLP 01 e RGC 

02), muitos escolhem um lugar diferenciado para ter acesso mais fácil (RLP 02). 

Referente a esses fatores, o RLP 01 menciona:  

 

Normalmente o que pesa mais para quem compra é a localização e o 
itinerário, a locomoção do serviço para o local de trabalho. [...]. Hoje 
enfrentamos sérios problemas com a locomoção. Inclusive o valor financeiro 
até tá em conta os terrenos, [...] mas muitos optam por um lugar 
diferenciado para ter o acesso mais fácil né. 

 

Nesse sentido, cabe abordar as informações obtidas em matéria de um jornal 

em circulação no município. Segundo Garcia (2017), no Caderno Especial da 

Gazeta do Sul, a cidade tem avançado rapidamente, sobretudo em Linha Santa Cruz 

e João Alves, para onde é previsto que mais de 30 mil pessoas se estabeleçam nos 

próximos dez anos. Explica que este cálculo é realizado com base no número de 

loteamentos populares e condomínios fechados aprovados, em tramitação ou 

projeto. Nos bairros de Linha Santa Cruz, cuja população em 2010 era de 2851 

pessoas, e de João Alves, que nesse mesmo ano tinha sua população composta por 

303 pessoas, são previstos 6 mil e 5 mil lotes, respectivamente, sendo que, em 

média, cada lote será ocupado por 3 pessoas. Assim, estima-se um incremento 

populacional de 18 mil e de 15 mil habitantes nos respectivos bairros citados. 

Embora tal quadro deva repercutir em um boom de construções, alude que a 

oferta de lotes tem crescimento em ritmo mais acelerado do que o volume de 

construção, que ainda é menor do que o observado nos bairros centrais. “Entre 2012 

e 2016 foram 71,3 mil metros quadrados aprovados para Linha Santa Cruz e 19,4 

mil metros quadrados para João Alves.” (GARCIA, 2017, p. 20). 

A partir de entrevistas com agentes vinculados ao mercado imobiliário, Garcia 

(2017) expõe que a procura por tais bairros se relaciona à busca pela qualidade de 

vida, ao preço do terreno, que chega a ser 40% inferior ao de um bairro próximo ao 

centro, e também a provisão de infraestrutura. Quanto a este último aspecto, 

destacam a ampliação da rede de água e esgoto em João Alves e a obra do viaduto 

junto ao trevo do Fritz e Frida em Linha Santa Cruz. Analisam que, com a expansão, 

novas demandas surgirão para esses bairros nos próximos anos (GARCIA, 2017).  
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Sob esse aspecto, cabe destaque a questão da locomoção, pois se prevê o 

agravamento dos problemas de trânsito quando todos os novos empreendimentos 

dos bairros de Linha Santa Cruz e de João Alves forem habitados (RSI 01). De 

acordo com o RPP 01, está em período de licitação e contratação um Plano de 

Mobilidade Urbana para o município, que mais tarde fará parte do Plano Diretor, 

enquanto planejamento em nível macro, que pensará em rotas alternativas e de 

expansão, dando a diretriz para os novos parcelamentos e loteamentos. Com os 

relatos observados, pode-se inferir que, além das dificuldades de locomoção, a 

exemplo da disponibilidade de transporte coletivo, a identificação tardia das 

demandas implica em maiores custos para a adequação da mobilidade urbana. 

Com a expansão da periferia urbana, para os próximos anos, a tendência é que 

ocorra um crescimento mais vertical, pois houve muita abertura de empreendimentos 

horizontais, o que além de levar ao esgotamento de novas áreas, implica em um 

bom estoque de lotes (RAI 01 e RSI 03). Por isto, vale lembrar que, nas palavras de 

Cavalcanti (2001), não se pode confundir crescimento, que se caracteriza pela 

expansão, com desenvolvimento, que é a realização de um potencial.  

Abordados os novos conteúdos oriundos da expansão horizontal, cabe analisar 

as razões que levam a indústria da construção civil a atuar na periferia urbana, tendo 

presente que houve diferentes relatos conforme o grupo de agentes entrevistado. 

O principal motivo apontado pelo RLP 01 e pelo RLP 02 para a abertura de 

loteamentos e condomínios onde antes não tinha nada, foi a compra de lotes com 

baixo valor e a possibilidade de assim abrir empreendimentos com margem elevada. 

Contudo, tal razão não foi mencionada pelo RGC 01 e pelo RGC 02.  

Os gestores/representantes de construtoras (RGC 01 e RGC 02) explicam que 

foram fazer empreendimentos na periferia pois no centro urbano não existiam mais 

áreas grandes. Segundo o RGC 02, para a execução de um condomínio fechado, 

por exemplo, são necessários pelo menos 8 hectares, ou seja, 80 mil m2. 

No centro da cidade já estava tudo parcelado, e pequenos lotes não abrigam 

condições para grandes empreendimentos, exceto os verticais, que também 

ocorreram no período (RPP 01 e RGC 01). Dessa forma, a questão econômica e a 

presença de grandes glebas com baixo preço possibilitaram o crescimento mais 

horizontalizado (RPP 01, RSI 01 e RSI 03). 

Cotejando com a afirmação de Harvey (1980), de que a expansão dos limites 

urbanos está sujeita a grande pressão especulativa, e é sustentada, entre outros 
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fatores, pelo surgimento de novas famílias e intra-imigração; cabe aludir que o 

entrevistado RLP 01 avalia que, mesmo com a margem elevada, ainda é mais 

vantajoso, financeiramente, adquirir um terreno em um novo loteamento ou 

condomínio do que em um já consolidado.  

Em Santa Cruz do Sul, não há muitas opções para o crescimento horizontal, 

exceto transpondo o morro, visto que por um lado se está limitado por uma várzea e 

pelo Município de Vera Cruz (oeste) e, por outro, pelo Cinturão Verde (leste) (RSI 

02). Outra opção, também citada pelo entrevistado, seria a área anexada após o 

bairro Arroio Grande (sul). De acordo com Pádua (2015), a escassez de terrenos em 

regiões bem valorizadas leva o mercado imobiliário a se expandir além do centro, 

para lugares com potencial. 

Conforme o RSI 03, houve a expansão da periferia urbana devido ao fato dos 

financiamentos disponibilizados terem limite, e os terrenos melhor localizados terem 

o preço bastante elevado, indo ao encontro de colocações do RSI 02 e do RLP 01. 

O entrevistado RLP 01 aponta que muitas pessoas de diversos bairros realizaram 

financiamentos habitacionais, cabendo destaque para o PMCMV. Desse modo, 

quando os preços dos terrenos começaram a subir também na periferia, pôde-se 

observar casos de busca pela economia na obra em função do teto do 

financiamento, gerando maus resultados (RSI 03, RSI 01 e RLP 01). 

Com isso, não se pode afirmar se a expansão horizontalizada foi boa ou ruim 

para o município, mas o que se pode fazer é analisar os impactos que a mesma 

causou e irá causar (RSI 01 e RSI 02), visto que ela ocorreu de modo muito rápido, 

e sem grande planejamento ou acompanhamento do poder público municipal (RSI 

01, RSI 02, RAI 01, RSI 03, RLP 01, RLP 02 e RGC 02). Não houve previsões 

quanto à mobilidade urbana e sobre áreas para equipamentos comunitários (RSI 01 

e RSI 02). Tendo em vista que muitas áreas eram rurais, e não havia legislação 

quanto à possibilidade de construção, esta foi alterada à medida que os 

empreendimentos foram executados (RSI 01).  

Segundo Maricato (2001), o planejamento urbano cabe ao Estado, e este, por 

sua vez, com frequência acaba refletindo a expressão das classes que são 

dominantes. Somado a isso, avalia que, nos municípios brasileiros, é comum os 

planos de legislação urbanística e ambiental, mesmo que bem elaborados, tenham 

sua implementação prejudicada por falhas no controle. Para Souza (2005), tanto a 

falta de planejamento quanto as suas falhas técnicas possuem amplas causas 
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culturais, econômicas e institucionais. O RSI 01 considera que, enquanto não 

houvesse as previsões necessárias, talvez o ideal teria sido o poder público 

municipal ter incentivado a construção em locais que já possuíam mais 

infraestrutura, melhorando o adensamento dos bairros. 

A revisão do Plano Diretor em 2017 está iniciando a discussão acerca dos 

locais para expansão, depois que grande parte dela já se consolidou (RSI 01 e RSI 

02). Isso vai ao encontro da fala de Villaça (2000) de que, nos municípios brasileiros, 

a maioria dos planos diretores não possui todo o conteúdo recomendável. Por isso, 

será importante analisar para onde a cidade irá crescer e prever as demandas, como 

por exemplo, vias de acesso (RSI 02, RSI 01 e RPP 01). 

Com o exposto na subseção, pode-se notar que a indústria da construção civil 

tem atuado com loteamentos e condomínios horizontais na periferia urbana 

principalmente nas regiões norte e leste, com ênfase para os bairros de Linha Santa 

Cruz e de João Alves. Por meio da colocação de empreendimentos para distintos 

públicos-alvo, compreende-se que existe uma organização espacial que direciona a 

população para determinados locais conforme seu poder aquisitivo, sendo a região 

próxima ao entorno do Cinturão Verde destacada como a de padrão mais elevado.  

A fim de gerar demanda no mercado, o setor imobiliário lança novos produtos, 

tendo como um dos principais critérios a localização, visto que também é requisito 

observado pelos futuros usuários. Entre as razões para atuar na periferia, além do 

fato de empreendimentos horizontais demandarem um espaço de que o centro 

urbano não dispõe, cabe enfatizar a possibilidade das construtoras maximizarem os 

lucros através da execução de empreendimentos em áreas obtidas a baixo custo. 

Com isso, pode-se adentrar na análise das dinâmicas dos agentes no mercado 

da indústria da construção civil, abordando as relações e parcerias que realizam 

com vistas à produção dos loteamentos e condomínios.  

  

3.2.2 As dinâmicas dos agentes na produção de loteamentos e condomínios 

 

Considerando a gama de empresas, instituições e indivíduos que, de alguma 

forma, participam do processo de surgimento dos loteamentos e condomínios na 

periferia urbana, esta subseção se dedica a analisar quais são os agentes com 

quem a indústria da construção civil se relaciona na produção destes 

empreendimentos, tanto sob a ótica das parcerias realizadas para viabilizá-los, 
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quanto pelo âmbito das relações que ocorrem ao longo do processo, a exemplo do 

caso dos órgãos governamentais, junto aos quais são submetidos os projetos para 

análise e aprovação. 

 Lembrando que, para a compreensão das cidades brasileiras é adequado o 

uso do termo agentes sociais (VASCONCELOS, 2012), visto que produzem o 

espaço a partir de suas práticas espaciais e estratégias (CORRÊA, 2012), 

influenciando a configuração da estrutura urbana (SILVEIRA, 1997). Nessa linha, 

como forma de viabilização dos novos loteamentos e condomínios em Santa Cruz 

do Sul, observa-se que a indústria da construção civil realiza parcerias para a 

produção dos empreendimentos. 

 Entre os relatos, pode-se compreender que, indo ao encontro do descrito por 

Corrêa (1993), um agente importante para essa viabilização é o proprietário da área 

(RGC 01 e RAI 01), no entanto, cabe apontar que os gestores de construtoras 

entrevistados seguem estratégias diferentes. Embora ambos atuem com este tipo de 

parceria, incluindo a permuta da área por lotes urbanizados, apenas o RGC 01 

afirma que a maioria dos empreendimentos é colocada em terreno de terceiros. O 

RGC 02 dá preferência pela compra da área. Tal realidade é confirmada pelas falas 

dos entrevistados RAI 01, RSI 01, RSI 02 e RSI 03, por aludirem que é comum os 

loteamentos serem abertos em forma de parceria com o proprietário da área, que 

fica com alguns lotes após concluído, e que, como exceções, estão os casos em que 

a construtora já possui uma área. O RSI 01 exemplifica com o caso de alguns 

proprietários de áreas nos bairros de Linha Santa Cruz e de João Alves. 

A indústria da construção civil também realiza parceria com imobiliárias (RAI 

01, RSI 02 e RSI 01). Porém, conforme o RAI 01, a imobiliária não tem participação 

significativa para a construção de um determinado empreendimento no município, 

considerando que não existe uma consulta prévia. Infere que talvez informalmente 

exista uma conversa, mas em geral não é realizada uma pesquisa de mercado antes 

do lançamento. Ao encontro do relato do RSI 03, ressalta que isso é uma falha, pois 

as construtoras fazem e disponibilizam para a venda, e nem sempre era o que o 

mercado demandava. O RAI 01 e o RSI 01 analisam que o correto seria primeiro 

estudar as necessidades do local.  

O RSI 02 avalia que a parceria com imobiliárias tem ocorrido mais no sentido 

de divulgação e coordenação das vendas, podendo receber lotes por conta deste 

trabalho, o que se ratifica pela fala do RSI 01 e RAI 01. Nesse contexto, é 
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interessante apontar que o RGC 02 também atua com intermediação imobiliária, 

comprando e vendendo imóveis, o que converge para a visão de Corrêa (1993), 

segundo a qual, na produção de empreendimentos de status, se torna possível para 

um agente ser tanto o proprietário da área quanto o promotor imobiliário. 

Também houve parcerias com representantes da sociedade, grandes 

empresários que buscam realizar investimentos através de terreno ou de valor 

financeiro (RSI 01 e RSI 02). O RSI 02 afirma que, para financiar o início do 

empreendimento, e dependendo da necessidade de dinheiro e da rentabilidade 

visada, o empreendedor seleciona alguns lotes e os oferta para investidores com 

preços abaixo do valor de tabela. Destaca que o valor tem que ser atrativo, já que se 

trata de investimento de risco, pois o empreendimento pode não ser efetivado. 

 Outra parceria relevante para a viabilização dos empreendimentos é a parceria 

com fornecedores por meio de permutas de material e de mão de obra em troca de 

lotes (RSI 01 e RSI 02). Para o RSI 02, as parcerias por permuta não têm uma boa 

rentabilidade para o incorporador, pois ele perde um pouco do poder de negociação 

de preços. Contudo, ao iniciar um empreendimento, cita que entre as opções estão 

utilizar capital de giro, financiar ou realizar parceria. Na falta de capital de giro, expõe 

que a parceria possibilita que o empreendimento seja financiado sem precisar pagar 

juro de Bancos e, além disso, o lote referente à parceria pode ser considerado 

vendido. O lado negativo apontado pelo entrevistado, é que o empreendedor poderia 

negociar preços melhores se tivesse capital de giro. 

 O RSI 02 menciona ainda as parcerias entre os empreendedores da área da 

construção civil, apontando como exemplos o incorporador da área de loteamentos e 

condomínios, a empresa de terraplanagem, a construtora para áreas comuns, a 

construtora para a edificação, a construtora para as redes elétrica, de água e de 

esgoto, entre outras. Explica que é comum os parceiros receberem alguns lotes do 

empreendimento. Sendo importante observar que, conforme Trindade Júnior (1998), 

as estratégias dos incorporadores costumam ser diferentes segundo seu porte. 

 No município, as construtoras que atuam em um mesmo segmento não 

costumam se unir em parceria (RSI 01 e RSI 03), visto que o nome da empresa fica 

vinculado ao do empreendimento. Tal individualidade pode ser vista principalmente 

entre as empresas de maior porte que atuam na cidade (RSI 01). O RSI 03 infere 

que em Porto Alegre tais parcerias já são mais frequentes, e em Santa Cruz do Sul 

têm surgido iniciativas através de sindicato e de associação para maior integração e 
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respeitabilidade no mercado. O RSI 03 enfatiza que as construtoras muitas vezes 

acabavam submissas ao corretor, ao investidor e ao especulador, que pressionavam 

pela redução do custo da obra, mas que se está trabalhando para mudar isso e para 

evidenciar a diferença entre preço e valor da construção.  

De acordo com o RSI 01, em função da facilitação do crédito no período 2006-

2015, observou-se a tentativa das construtoras de realizar mais por conta os seus 

investimentos, mas sempre buscando parcerias. A partir do exposto, compreende-se 

que, em Santa Cruz do Sul, as estratégias dos agentes produtores do espaço 

urbano para atingir aos seus interesses, na maioria das vezes, não ocorrem de 

forma individual, mas por meio de articulações e coligações, ratificando as 

colocações de Trindade Júnior (1998) e de Campos, Silveira e Cruz (2014). 

Destaca-se ainda que se pode observar distinções entre as estratégias utilizadas 

pelos agentes conforme o público alvo ou, nas palavras de Corrêa (1993) e de 

Souza (2005), se realizados empreendimentos populares ou de status. 

 Apresentadas as parcerias identificadas na produção dos empreendimentos, 

insere-se a abordagem das relações que a indústria da construção civil estabelece 

ao longo do processo, visto que no mercado imobiliário há diferentes grupos 

(HARVEY, 1980), cujas ações, ao passo que produzem sua existência, produzem 

um espaço (CARLOS, 2007). Além dos proprietários, dos corretores de imóveis, das 

incorporadoras e da própria indústria da construção, cujas dinâmicas já foram 

abordadas ao se analisar as parcerias, Harvey (1980) ressalta os usuários, as 

instituições financeiras e as instituições governamentais. 

 Com isso, retomando a questão da facilitação de crédito, destaca-se os novos 

programas habitacionais do governo, bem como o papel das instituições financeiras 

nesta realidade. A partir da fala dos entrevistados (RLP 01, RLP 02, RGC 01 e RGC 

02), nota-se que existem distintas formas de financiamento disponíveis para quem 

vai adquirir um imóvel, e que são procuradas mesmo por quem tem maior poder 

aquisitivo (RGC 02). Entre as opções estão o financiamento direto com a construtora 

(RGC 01) e o financiamento através de Bancos, especialmente a Caixa Econômica 

Federal (CEF) (RGC 01 e RGC 02). 

 Sobre o período, foi citado como importante meio o PMCMV, sobretudo para as 

pessoas de baixa renda (RGC 01), sendo que o RLP 01 estima que, considerando 

todas as construções na periferia urbana no período estudado, em torno de 80-85% 

contou com tais recursos. Em relação ao perfil das pessoas que vão residir nos 
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novos loteamentos, o RLP 01 infere que a maioria seja casais jovens, que inclusive 

se juntaram para complementar a renda necessária para financiar pelo PMCMV.  

De acordo com o RPP 02, nos empreendimentos realizados com recursos 

federais através do PAC, como houve um em Santa Cruz do Sul no período 2006-

2015, a CEF faz a licitação e controla a obra, e a Prefeitura é responsável pelo 

trabalho social, no sentido da inscrição e sorteio. No caso específico deste 

empreendimento, cita como negativo o fato de uma empresa de fora ter ganho a 

licitação, o que dificultou o contato para a solução dos problemas e reclamações; já 

como ponto positivo, aborda a transparência do sorteio, realizado por meio de tarjas 

eletrônicas e na presença de todos os interessados.  

Conforme o RLP 02, em relação aos locais que há pouco exibiam usos rurais, 

como é o caso de Linha Santa Cruz, as casas são, em sua maioria, de pessoas 

vindas do êxodo rural, e que os escolheram por ainda manterem algumas 

características de seus locais de origem. Explica que acontece de jovens precisarem 

sair da propriedade rural em função de dificuldades, ou porque não havia espaço 

para todos os filhos continuarem trabalhando. Nessa situação, expõe que o trabalho 

assalariado urbano por vezes se mostra mais vantajoso do que comprar outra 

propriedade rural. Também afirma que é significativa a parcela de moradias de 

pessoas com mais idade que tinham propriedade rural, mas se mudaram para perto 

da cidade, para terem melhor assistência médica e não ficarem sozinhas. Nisso, 

lembra-se que, para Lefebvre (2001), entre os fatores para a transformação de uma 

cidade, estão as relações da mesma com o campo. 

Ainda em relação aos proprietários/usuários das novas residências na periferia 

urbana, entende-se pela fala dos representantes das lideranças da população (RLP 

01 e RLP 02), que nem todos os bairros possuem associação de moradores, e há 

dificuldades para se abrir novas eleições, o que ressaltam prejudicar a geração de 

demandas e de pedidos perante o poder público. Visto que se aplica aos bairros que 

mais se expandiram no período, nota-se que tal questão se configura como potencial 

fragilidade para a integração dos moradores e a representatividade desta população 

para a busca de seus direitos. 

No que se refere às instituições governamentais, o RSI 02 aborda a relação da 

indústria da construção civil com os entes públicos em nível municipal, estadual e 

federal, incluindo também os casos das autarquias, cabendo destaque para o 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e para os serviços 

concedidos, como cartórios, tabelionatos e registro de imóveis.  

 O RSI 02 apresenta que em nível municipal estaria a Prefeitura e suas 

secretarias, onde se deve submeter os projetos para aprovação, o que também é 

aludido pelos RPP 01 e RPP 03. Em nível estadual, os projetos de água e esgoto 

devem ser aprovados pela Companhia Rio-grandense de Saneamento (CORSAN) 

(RSI 02) e, dependendo do porte, o empreendimento deve ser submetido à 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM) (RSI 02 

e RPP 03). Em nível federal, o RSI 02 menciona o Ministério de Minas e Energia, 

para quando existe alguma jazida. Acredita que a maioria dos loteamentos e 

condomínios do município é aprovada em nível municipal. O RSI 03 aponta ainda o 

Ministério do Trabalho, que realiza fiscalização durante a execução das obras. 

 Em Santa Cruz do Sul, as principais legislações que regulam as construções 

na periferia urbana, ou seja, que regem a ocupação e o desenvolvimento urbano do 

município, são o Plano Diretor, o Código de Obras e a Lei de Loteamento e 

Parcelamento (RPP 01). No âmbito ambiental, destaca-se ainda o Código Florestal 

(BRASIL, 2012) e o Código de Águas (RPP 03). No que tange ao papel da 

municipalidade na urbanização, Silveira (1997) enfatiza os efeitos das políticas 

públicas sobre o uso do solo e a habitação, cabendo citar, neste sentido, o Estatuto 

da Cidade, que segundo lei federal 10.257 (BRASIL, 2001), estabelece normas e 

requisitos, entre os quais, especificações referentes ao Plano Diretor. 

 Em relação às atribuições deste Plano, a Lei Complementar 335 (SANTA 

CRUZ DO SUL, 2007) aponta as diretrizes de coibir o crescimento desordenado e 

estimular a preservação do meio ambiente, e que são de suma relevância para esta 

pesquisa, visto a questão do planejamento urbano e do desenvolvimento sustentável 

que vem sendo tratada ao longo dos capítulos. Para as construções executadas, 

nota-se que o Código de Obras, conforme a Lei Complementar 66 (SANTA CRUZ 

DO SUL, 2001), tem a função de regular as edificações nas etapas de projeto, 

execução e utilização. Sobre os casos específicos por tipo de empreendimento, cita-

se a Lei Complementar 563 (SANTA CRUZ DO SUL, 2013) para os loteamentos, e a 

Lei Complementar 390 (SANTA CRUZ DO SUL, 2008) para os condomínios. 

Segundo o RPP 01, o Plano Diretor é a lei macro, abordando o uso e a 

ocupação do solo e algumas questões ambientais e de mobilidade urbana, estando 

em processo de revisão em 2017, visto que se busca realizá-la a cada dez anos. 
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Afirma que todas as leis estão disponíveis para consulta no site, e quem estiver 

interessado em construir tem que ter um responsável técnico, mas a Prefeitura 

disponibiliza equipe para sanar dúvidas. Para o RSI 01, Santa Cruz do Sul tem um 

Plano Diretor melhor do que os municípios menores, mas afastado do ideal:  

 

Nós temos né, leis, que limitam algumas coisas, porém, grandes 
empreendedores, eles acabam, não burlando mas, tendo uma conversa 
mais próxima com o município; e tentando assim, adequar seu 
empreendimento. Então, nós temos problemas ou questões a serem 
levantadas junto ao Cinturão Verde, por exemplo. 

 

 Sobre as leis ambientais, o RPP 03 alude que o Código Florestal é o mais 

abrangente, visando prevenir o crescimento econômico em detrimento da natureza, 

que é um bem de uso público, cabendo destaque para as Áreas de Preservação 

Permanente (APPs). No caso do município, ressalta a expansão do Cinturão Verde 

realizada em 2008, visando preservar a fauna e a flora, seguindo as diretrizes do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

Já sobre o Código de Águas, explica que o mesmo delimita a exploração das redes 

hídricas e o afastamento do crescimento da população próximo de vertentes de 

águas. Cita que ambas as leis estão disponíveis no site da Prefeitura, e que possui 

amplo corpo técnico para a análise e fornecimento de alvarás e licenciamentos. 

 Assim, considerando a ampla gama de requisitos que o poder público 

estabelece aos empreendedores da indústria da construção civil por meio das 

legislações estabelecidas, vai-se ao encontro da citação de Daniel (2003), o qual 

analisa que a complexidade da gestão urbana vem dos conflitos de interesses que a 

permeiam, relacionando-se às classes sociais e divergências do poder econômico 

local, visto que parte significativa deste poder é exercido pelo mercado imobiliário. 

No que se refere às relações que ocorrem ao longo do processo de produção 

dos empreendimentos, é interessante ainda abordar, agora sobre os serviços 

concedidos, a importância dos tabelionatos e registro de imóveis, sobretudo para se 

registrar a incorporação (RSI 02). Contudo, o entrevistado ressalta que esta relação 

não é simples, pois muitas vezes é preciso um grande volume de documentação 

para a garantia de um empreendimento.  

Em relação aos transportes, quando houver construção próxima à rodovia, é 

necessário trabalhar com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT) ou o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER); e se for 
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colocar um empreendimento próximo a um aeroporto, tem que ser aprovado pela 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) (RSI 02).  

 Haja vista que, diferentemente do que ocorre no centro da cidade, onde os 

terrenos já estão consolidados, na periferia é comum o empreendimento ser 

colocado em áreas onde até há pouco não havia nada construído, e que podem 

incluir áreas preservadas e com córregos; o mesmo demanda maior tempo para o 

seu licenciamento (RSI 02). Dessa forma, pode-se notar que, dependendo do tipo e 

do porte do empreendimento, é amplo o leque de relações que se colocam, o que se 

vincula ao longo período de trâmite para aprovação em todos os órgãos, que em 

média chega a três anos (RSI 02 e RSI 03).  

 A partir da abordagem sobre a dinâmica na produção dos empreendimentos, e 

tendo por base o processo histórico de expansão do município recordado através de 

Silveira, Bergamaschi, Oliveira e Bozzetti (2014) e Silveira (1997), pode-se observar 

de longa data a presença de diversos agentes que (re)fazem a cidade, lembrando os 

citados por Corrêa (1993). O intervalo contemplado na pesquisa (2006-2015) inclui 

um período de incremento do mercado imobiliário, favorecido por iniciativas 

governamentais, visto que, conforme Soares (2014), a construção civil é tida como 

motor do crescimento econômico brasileiro. 

Contudo, para viabilizar essa expansão, mostrou-se necessário incorporar 

áreas que até há pouco eram rurais; o que é possibilitado quando a atividade rural 

demonstra retorno inferior do que o proposto pela urbanização. Nessa realidade, são 

comuns as pressões de promotores imobiliários sobre proprietários de terras, e de 

grandes proprietários sobre o Estado. O Plano Diretor (SANTA CRUZ DO SUL, 

2007) previa os locais de expansão da cidade, contudo a mesma foi além do 

planejado e, em 2017, quando está em revisão, é preciso pensar em questões como 

a mobilidade e os equipamentos urbanos que possam atender a essa população. 

Assim, nesse contexto de múltiplas dinâmicas e articulações, revela-se a 

importância de conduzir a abordagem tendo por base a questão do desenvolvimento 

sustentável, retomando o que se entende por este conceito e cotejando as 

definições dos referenciais com os relatos dos distintos agentes e usuários 

entrevistados, a fim de analisar as contradições do processo. 
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3.3 Os empreendimentos imobiliários e a sustentabilidade 

 

Esta seção tem por objetivo identificar que ações, voltadas ao desenvolvimento 

sustentável, são adotadas pelas construtoras durante a prospecção e a execução de 

empreendimentos imobiliários na periferia urbana. Buscou-se evidenciar não apenas 

as iniciativas já realizadas, mas também as dificuldades e oportunidades, por 

exemplo, em relação ao uso de tecnologias construtivas sustentáveis. Para tanto, ao 

longo da seção, é retomado o que se entende por desenvolvimento sustentável, 

compreensão construída a partir da análise do referencial teórico.   

Em seguida, com base nas entrevistas semiestruturadas, insere-se a análise 

do entendimento dos agentes sociais sobre a aplicação do conceito na realidade 

pesquisada, considerando-se que não há discurso único sobre sua definição. Pelos 

relatos, buscou-se analisar como a indústria da construção civil entende a sua 

participação na expansão da periferia urbana em relação à produção sustentável de 

seus empreendimentos e de seus reflexos para o conjunto da cidade; e também 

cotejar a fala com o modo como os usuários dos empreendimentos e os demais 

agentes sociais entendem estas questões, a fim de observar as contradições.  

Assim, para iniciar esta seção, relembra-se que o conceito de desenvolvimento 

sustentável está constantemente se renovando, e que a sua definição varia segundo 

a realidade investigada. Em um leque de interpretações, distintas práticas disputam 

o título de sustentáveis, e da mesma forma, existem reflexões sobre a eficácia ou 

não de ações isoladas, a exemplo do emprego das tecnologias construtivas 

sustentáveis. No âmbito do espaço urbano, conforme abordado na subseção 2.3.1, 

embora muitos citem a compacidade como modo ideal de organização, tal visão não 

é consensual. Nessa linha, é interessante citar que vários autores consideram que 

os problemas comuns à dispersão em grandes cidades não são tão significativos em 

cidades pequenas e médias, como Santa Cruz do Sul. Contudo, vale lembrar que 

isso não pode ser generalizado, pois cada caso é constituído de particularidades.  

A fim de analisar as questões propostas, em relação à produção sustentável 

dos empreendimentos da indústria da construção civil e de seus reflexos para o 

conjunto da cidade, no contexto da expansão da periferia urbana, um dos primeiros 

questionamentos que se fez necessário relaciona-se aos critérios observados para a 

escolha de um determinado local para construção/moradia, haja vista a relevância 

que esta decisão terá sobre a (re)produção do espaço urbano.  
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Questionados sobre os critérios avaliados quando se seleciona um local para a 

construção, o RGC 01 e o RGC 02 apontam que são vistos os termos ambientais, 

tais como a existência de vegetação nativa e de arroios, para avaliar se pode ser 

realizado um empreendimento na área, bem como a proximidade com o centro 

urbano; visto que este último aspecto, conforme o RLP 01 e o RLP 02, é o principal 

observado pelos futuros usuários ao buscar um local para residir. Ao encontro dos 

relatos, Sposito (2006) ratifica que, ao escolher a localização do empreendimento, 

entre os principais fatores analisados pelos agentes produtores estão a proximidade 

com os meios de consumo e com as vias de maior velocidade. 

Nessa linha, o RGC 01 aponta ainda a importância da existência de 

benfeitorias, como o acesso pavimentado e a presença de escolas para atrair os 

compradores, o que de acordo com o RLP 01 e o RLP 02, de fato é observado pelos 

futuros usuários. Outro fator também seria o afastamento mínimo de 30 m de redes 

de alta tensão (RGC 01). Nisso, cabe mencionar que, para Castello (2008) e 

Melhado et al. (2013), uma das premissas para projetos alinhados ao conceito de 

sustentabilidade se refere à consideração do entorno da edificação.  

Já o RGC 02 ressalta que também é considerado o formato da área, que não 

pode ser demasiado estreito e comprido; assim como a existência de recursos 

naturais que possam ser integrados na área, sendo que este último aspecto também 

é trazido pelo RPP 03. Lembrando que, posteriormente, o tamanho dos lotes (e 

mesmo a presença desses recursos naturais), mostra-se relacionado ao poder 

aquisitivo da população (CASTELLO, 2008). 

Sobre os cuidados ambientais na construção, o RGC 01 aponta que é realizado 

um estudo sobre a vegetação antes de iniciar um empreendimento, buscando dar 

preferência por fazer as ruas onde não haja vegetação, mas se tiver, é realizada 

reposição da área. Um contraponto é a afirmação do RLP 02, de que via de regra, 

os loteadores derrubam quase toda a vegetação ao iniciar um empreendimento, e 

que isto teria reduzido um pouco em função do Google Maps, que registra as 

imagens de satélite. Na opinião do RLP 02, ao invés de se buscar a licença para 

retirada das árvores, a construtora poderia deixar a cargo do comprador quais 

árvores ele gostaria que fossem retiradas. Isso confirma a dificuldade em se valorar 

adequadamente os custos ambientais para a internalização das externalidades 

(MONTIBELLER-FILHO, 2001). Grande parte das empresas está longe de um 

sistema de gestão ambiental, com os requisitos apresentados por Lustosa (2003).  
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A questão ambiental depende da área, em outras palavras, se a mesma inclui 

camadas vegetais de grande porte ou se são lavouras (RPP 01, RPP 03 e RGC 01). 

Assim, o RPP 01 aponta que, levando em conta as características da área, a 

Secretaria do Meio Ambiente analisa a questão do solo, da vegetação, nascentes e 

afins, para então realizar a licença prévia e posterior licença de instalação. Aqui, 

cabe lembrar o Decreto Nº 9.025 (SANTA CRUZ DO SUL, 2013), que dispõe sobre a 

padronização dos procedimentos referentes ao licenciamento ambiental, em 

consonância com as diretrizes federais e estaduais. 

Sobre a preocupação das construtoras em relação ao meio ambiente, o RLP 01 

e o RLP 02 avaliam que se preocupam mais com o financeiro do que com o impacto 

que repercute no final, após a entrega do empreendimento. Para o RLP 02, em 

geral, a maioria se limita a tentar cumprir a lei para não ser multada, fala que vai ao 

encontro do apontado pelo RAI 01 e o RPP 03. Para o RLP 01, têm ocorrido 

enchentes devido à água que vem do serro e não tem vazão, em função de novos 

loteamentos que foram colocados no alto; haja vista que quando não há mais mata, 

a chuva tem dificuldade de se infiltrar no solo. Silva (2011) recorda as enchentes 

entre os problemas causados pela impermeabilização do solo em demasia.  

Nessa linha, o RGC 02 destaca os cuidados nos empreendimentos colocados 

logo acima ou logo depois do anel de proteção do Cinturão Verde, em relação à 

retenção da água da chuva e à integração dos recursos naturais com o projeto, 

mantendo vasta área preservada. Sobre a retenção de água da chuva, o RGC 02 

enfatiza que sua empresa é responsável por realizar os primeiros empreendimentos 

com esse cuidado; o que de certa forma vai ao encontro dos relatos do RLP 01 e do 

RLP 02, de que a maioria dos empreendimentos é executada sem o devido cuidado 

com esta questão, gerando transtornos para quem reside na parte baixa da cidade. 

Através de Gorski (2010) e Melhado et al. (2013), compreende-se a relevância da 

retenção e reuso da água nas próprias edificações para minimizar o risco de 

inundações. 

 Lembrando que é previsto na Lei Complementar 390 (SANTA CRUZ DO SUL, 

2008) que os condomínios devem se localizar preferencialmente em Zona Especial 

do espaço urbano do município, e conforme o Plano Diretor (SANTA CRUZ DO SUL, 

2007), projetos com tal localização devem estabelecer área destinada aos 

reservatórios de retenção de água pluviais. 
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Segundo o RPP 03, no período entre 2008-2016 houve uma significativa 

evolução na legislação ambiental, incluindo resoluções do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente (CONSEMA) sobre as áreas licenciadas onde se pode construir. 

Ressalta também que a Secretaria do Meio Ambiente e o IBAMA têm tido maior 

capacidade de fiscalização e, com isso, os empreendedores da indústria da 

construção civil estão tendo que se adequar para não serem autuados. De fato, a 

carência de liderança do poder público por meio de regulamentações no Brasil é 

apontada por Melhado et al. (2013) entre os principais entraves para o 

desenvolvimento sustentável, e que pode ser somado à dificuldade de execução e 

de fiscalização das legislações, citada por Silva e Werle (2007).  

Assim, se por um lado, o papel do poder público em seus diversos níveis se 

mostra essencial para regulamentar e fiscalizar as atividades da indústria da 

construção civil, por outro, é interessante que a mesma esteja consciente não 

apenas sobre a necessidade de cuidados construtivos na execução, mas também de 

seus efeitos em termos ambientais e sociais, inclusive depois da obra ser entregue.  

Dessa forma, no que se refere à indústria da construção civil frente aos pilares 

do desenvolvimento sustentável, destaca-se a inexistência de uma análise pós-

consumo ou mesmo de uma pesquisa de satisfação junto aos clientes (RGC 01, 

RGC 02, RLP 01 e RLP 02). Segundo o RGC 02, a análise pós-consumo está 

implícita e, ainda nesta linha, o RGC 01 fala sobre o pós-venda, no qual o cliente 

registra uma reclamação, que será analisada e atendida dentro do possível. O RLP 

01 acredita que talvez no caso dos condomínios exista uma maior atenção e 

cobrança nesse aspecto, em função do zelador e das reuniões periódicas; sendo 

que as construções devem seguir a norma estabelecida pelo condomínio, ao passo 

que nos loteamentos cada um realiza a construção como preferir. 

Com isso, as distinções entre loteamentos e condomínios vão além do público 

alvo e dos benefícios oferecidos pelos empreendimentos. A apropriação da cidade 

ocorre de modo cada vez mais seletivo e privado (SANTOS, 1994), havendo 

mudanças na relação entre centro e periferia (SPOSITO, 2006). As áreas melhor 

servidas são ocupadas pela população de maior poder aquisitivo (SINGER, 1982), 

relacionando-se, para Acselrad (2004), à capacidade de pagamento enquanto meio 

de privatização e limitação do acesso. De acordo com Sposito (2012), atualmente a 

fragmentação socioespacial evidencia as desigualdades por meio da relativa 

proximidade geográfica entre ricos e pobres.  
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Dessa forma, adentrando na questão dos loteamentos populares, em relação 

ao empreendimento realizado no período 2006-2015 com recursos da União pelo 

PAC, conforme o RPP 02, 30% dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul não 

possuem a densidade populacional deste empreendimento. Expõe que os 

moradores possuem uma Organização Não Governamental (ONG) e se 

autoadministram para a prestação de serviços; sendo que também a Prefeitura está 

realizando diversos projetos, entre eles, o de uma creche.  

Pelo fato de Santa Cruz do Sul ser um município polo, o RPP 02 cita que está 

sempre recebendo pessoas vindas de outros municípios. Explica que, quando este 

empreendimento foi entregue, muitas famílias saíram de áreas vulneráveis, e a 

intenção da Prefeitura era dar um outro destino para as mesmas. No entanto, alude 

que ao chegar nessas casas, elas já estavam novamente habitadas, por parentes 

e/ou pessoas de outros municípios, que vêm a Santa Cruz do Sul em busca de uma 

vida melhor, ou seja, as residências em situação de vulnerabilidade não foram 

substituídas.  

Em função dessa dinâmica, afirma que é difícil dar conta do deficit habitacional, 

haja vista que anos atrás foi realizado um estudo de que com esse empreendimento 

e mais dois que foram implantados o deficit seria superado, mas isso não ocorreu. 

Com isso, comenta que têm sido realizados diversos projetos pela Prefeitura, desde 

aqueles direcionados para as famílias que não podem assumir compromisso 

financeiro. Cita, como exemplo, dois empreendimentos diversificados, onde em um 

deles os lotes poderão ser financiados pelo PMCMV, e no outro, a princípio os 

terrenos serão doados. As considerações apresentadas convergem para o fato de 

que, no Brasil, a segregação não afeta as minorias, mas a maioria da população, 

havendo diferenças não apenas de infraestrutura, mas também de autoestima 

coletiva (SOUZA, 2005) e de prestígio (SINGER, 1982). 

Nesse sentido, ao se falar sobre a infraestrutura dos empreendimentos, é 

essencial abordar a questão das áreas verdes e áreas para equipamentos urbanos, 

trazendo além dos relatos dos entrevistados, os dados de levantamento realizado 

junto à Prefeitura. Para tanto, resgata-se o que é tratado na legislação municipal, 

visto que há requisitos específicos tanto para loteamentos quanto para condomínios. 

Segundo o RPP 01, quando um loteamento é lançado, 15% da área a ser 

loteada, sem contar as áreas de preservação permanente, deve ser doada ao poder 

público. Explica que a análise das áreas é realizada por técnicos da Prefeitura, já se 
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buscando reservar um espaço para colocação de um futuro equipamento 

comunitário, de acordo com a demanda por serviço na região. Isso também é citado 

pelos entrevistados RAI 01, RSI 01 e RSI 02. A Lei de Loteamento do Município 

(SANTA CRUZ DO SUL, 2013) ratifica o percentual e o coloca como requisito para 

aprovação de loteamento de terras superiores a 15.000 m2, salvo exceções previstas 

em legislação.  

 Para os condomínios, cabe esclarecer que os mesmos devem seguir as 

determinações da Lei de Loteamento do Município (SANTA CRUZ DO SUL, 2013), 

no que a Lei sobre a instalação de Condomínios Urbanísticos e fechamento de 

Loteamentos (SANTA CRUZ DO SUL, 2008) não regrar de forma diferente. Uma 

distinção se refere às áreas verdes e equipamentos urbanos, pois conforme esta 

última Lei, no caso dos condomínios fica definido que a área de equipamentos 

urbanos, que é de no mínimo 5%, deve localizar-se fora do perímetro fechado, 

sendo que a área verde, com o mínimo de 10%, pode localizar-se dentro do 

condomínio. Outra distinção seria a propriedade das vias de circulação interna, 

áreas verdes internas e áreas comuns, pois nos condomínios, permanece privada. 

Análises sobre a constituição das áreas verdes já foram realizadas por pesquisas 

como a realizada por Fröhlich (2015). 

 Uma semelhança entre os loteamentos, com a Lei Complementar 563 (SANTA 

CRUZ DO SUL, 2013) e os condomínios, com a Lei Complementar 390 (SANTA 

CRUZ DO SUL, 2008), seria o fato do empreendedor construir as redes de 

abastecimento de água, energia, iluminação e outros, e depois, doar para a 

Prefeitura e/ou Concessionárias, que farão a manutenção. 

Nesse contexto, apresenta-se o Gráfico 7, que aborda o percentual de áreas 

verdes dos loteamentos e condomínios entre 2006-2015. Cabe esclarecer que 6 

loteamentos não foram contemplados, pois já havia sido realizada doação anterior, 

ou ainda não havia informação quanto a elas até o término do levantamento junto à 

Prefeitura, concluído em maio de 2017. Dessa forma, o recorte inclui 44 

empreendimentos, dos quais 37 loteamentos e 7 condomínios. Ainda segundo o 

levantamento, cabe elucidar que as Áreas de Preservação Permanente (APPs) não 

constam nesses resultados.  
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Gráfico 7 - Percentual de áreas verdes dos loteamentos e condomínios entre 

2006-2015 

Fonte: gráfico elaborado pela autora, 2017, a partir de levantamento junto à PMSCS, 2017. 

 

A partir da análise, destaca-se que 54,55% do total de empreendimentos 

destina para a área verde o percentual mínimo estabelecido pela Legislação. Em 

números absolutos, 24 empreendimentos possuem áreas verdes entre 15 e 16%, 

sendo 20 loteamentos e 4 condomínios. Através do gráfico, nota-se que os valores 

acima de 20,01% de áreas verdes se referem apenas aos loteamentos, ressaltando 

a importância destas áreas como forma de promover o acesso da população à 

infraestrutura e serviços públicos pela Prefeitura, visto que nos condomínios a 

sistemática é diferenciada, pois a construção das áreas comuns costuma ficar a 

cargo do empreendedor responsável.  

Com os valores dispostos no Gráfico 7 é possível observar que o percentual de 

áreas verdes em loteamentos tende a ser mais elevado do que em condomínios. Em 

função disso, é interessante abordar as informações do Gráfico 8, pois a 

apresentação do total de áreas verdes dos loteamentos e condomínios entre 2006-

2015 em m2, permite um novo olhar para o aprofundamento da análise. Antes, cabe 

mencionar que também se aplicam as observações colocadas para o Gráfico 7, 

referentes ao recorte e a delimitação. 
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Gráfico 8 - Total de áreas verdes dos loteamentos e condomínios entre      

2006-2015 

Fonte: gráfico elaborado pela autora, 2017, a partir de levantamento junto à PMSCS, 2017. 

 

Com uma ótica diferente da análise anterior, o Gráfico 8 evidencia que os 

condomínios tendem a apresentar áreas verdes maiores ao se considerar os 

números absolutos, em m2. De um total de 7 condomínios, 6 possuem áreas verdes 

acima de 25.000,01 m2, o que representa 85,71%; ao passo que, de um total de 37 

loteamentos, 29 possuem áreas verdes até 25.000 m2, o que equivale a 78,38% do 

total dos respectivos tipos de empreendimentos. Tais resultados, aliados aos do 

Gráfico 6, referente ao tamanho médio dos lotes, e que demonstra que tal medida 

em condomínios tende a ser muito maior do que em loteamentos, convergem para a 

lógica da oferta de isolamento e de segurança desses novos produtos imobiliários 

(condomínios fechados).  

Desse modo, voltando à análise dos relatos, o RSI 01 aponta a importância de 

se debater sobre o percentual que o loteador precisa destinar para área verde e 

equipamentos comunitários. Em função do grande volume de empreendimentos, o 

município vendeu algumas das áreas doadas, justificando a ação pela proximidade 

entre as mesmas e os custos para manutenção; no entanto, não foi realizado estudo 

sobre quais se poderia vender (RSI 01, RSI 02 e RLP 02). Observa-se que isso é 
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viabilizado através de leis específicas para a desafetação do imóvel. Conforme o 

RLP 02, chegou a ser realizado protesto na Câmara de Vereadores contra a venda 

destas áreas, e com a mobilização da comunidade se conseguiu freá-la. Segundo o 

RSI 01, nas reuniões do COMPUR foi levantada a necessidade de revisar a 

legislação de doação, por exemplo, abrindo a possibilidade do loteador investir em 

uma área já existente, ao invés de doar outra. 

No que se refere às áreas para equipamentos comunitários, embora caiba ao 

poder público a seleção da área a ser doada pelo loteador (RPP 01), é comum que 

os loteadores sugiram a escolha de uma área menos valorizada, e que muitas vezes 

não é a ideal para a colocação dos equipamentos (RSI 01 e RLP 01), por diferentes 

razões, como a localização. Para o RLP 01, um exemplo seria uma creche no final 

do loteamento, gerando transtornos para os moradores levarem os filhos e depois 

precisarem retornar para pegar o ônibus e ir ao trabalho. Nisso, emerge a colocação 

de Herzog (2013), de que mais do que ações isoladas, para a sustentabilidade, é 

preciso uma visão sistêmica e de longo prazo, um planejamento urbano aliado a 

cidadãos conscientes e participantes. 

A partir do apresentado, pode-se constatar que a preferência da indústria da 

construção civil e dos usuários das habitações por empreendimentos que atendam 

aos requisitos de localização e de infraestrutura do entorno evidencia que estas 

amenidades se mostram fatores-chave na valorização desigual do solo. Visto que 

nem todos poderão residir em boa localização e dispor de todo um conjunto de 

infraestrutura, relaciona-se a segregação residencial, intrínseca a cidades 

capitalistas, e que se evidencia ao comparar empreendimentos populares e de luxo, 

a iniciar pelo tamanho dos lotes.  

Nesse contexto, as distinções entre os loteamentos e os condomínios vão além 

do público alvo. Alinhados com a proposta de segurança e lazer, os condomínios 

tendem a oferecer maior estrutura em áreas comuns, e que permanecem como sua 

propriedade; ao passo que os loteamentos dependem do poder público para a 

colocação dos equipamentos urbanos. Lembrando que a legislação municipal prevê 

os percentuais para áreas verdes e equipamentos urbanos a serem doados pelo 

loteador, contudo, tratam-se de áreas destinadas para esse fim, mas que por um 

conjunto de fatores, como a carência de recursos, nem sempre são viabilizados. 

Assim, frente às dinâmicas do mercado imobiliário, se por um lado, a 

construção de novas habitações significa mais moradias para a população, por 
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outro, a modificação do espaço se mostra estreitamente relacionada à questão 

ambiental, visto que além da retirada da vegetação, a impermeabilização do solo em 

demasia repercute em problemas urbanos, como as enxurradas, as quais inclusive 

afetam aqueles que não têm vínculo com o empreendimento.  

Daí a importância de ações preventivas, que possam minimizar tais impactos, 

sendo a evolução da legislação ambiental e da fiscalização um meio para assegurar 

que os cuidados sejam realizados, a exemplo das bacias de retenção das águas 

pluviais. No entanto, observa-se que, para o alinhamento com os pilares da 

sustentabilidade, é preciso ir além da fiscalização e punição, apresentando políticas 

públicas que fomentem as iniciativas com essa função, sendo necessária vontade 

política para tal enfrentamento. Nessa linha, tendo em vista que as ações voltadas 

ao desenvolvimento sustentável ainda são incipientes na indústria da construção 

civil, a realização de análise pós-consumo seria uma boa prática, pois além de trazer 

subsídios para a melhoria dos próximos empreendimentos, valoriza os clientes e se 

torna um diferencial. 

 Nesse sentido, mostra-se interessante analisar o que a indústria da construção 

civil, os usuários dos empreendimentos e os demais agentes sociais entendem por 

desenvolvimento sustentável, levando em conta o contexto de rápida expansão da 

periferia urbana de Santa Cruz do Sul.     

 

3.3.1 O entendimento dos agentes e dos usuários sobre o desenvolvimento 

sustentável 

 

Com as teorias, nota-se que, perante o surgimento de problemas ambientais no 

cenário internacional (SOUZA, 2000), o conceito de desenvolvimento sustentável foi 

originado a partir do termo ecodesenvolvimento (ROMEIRO, 2003), tendo como uma 

de suas premissas a inadequação do padrão de desenvolvimento (ALMEIDA, 1997), 

no qual os modos de organização econômica se mostram insustentáveis frente ao 

ecossistema finito (CAVALCANTI, 2001), evidenciando um desafio (SACHS, 2002).  

Tendo por pressuposto que, não se pode, em busca de satisfazer desejos 

atuais, sacrificar as chances de se dispor dos recursos no futuro, nem tampouco 

condenar a humanidade à renunciá-los (BURSZTYN; BURSZTYN, 2013), o Relatório 

Brundtland, gerado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(1991), revela-se como principal referência ao se falar na temática, e embora tenha 
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possibilitado o reconhecimento do conceito em nível global, também incrementou a 

sua banalização (LÉNA, 2012), que se relaciona a sua imprecisão (COSTA, 1999). 

Mesmo nas teorias, ao se buscar o entendimento dos autores sobre a ideia de 

desenvolvimento sustentável, observa-se que possui diferentes compreensões, 

sendo que, para Veiga (2008), a ideia de sustentabilidade nunca terá uma definição 

precisa. Trata-se de um conceito em constante evolução, de acordo com as novas 

demandas do ambiente, do espaço e da população, bem como as relações no 

âmbito tecnológico e científico (SILVA, 2011), podendo ser visto através de várias 

dimensões (SACHS, 1997). 

Aplicando o conceito na realidade do espaço urbano, destaca-se a definição de 

cidades sustentáveis, presente no Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), Capítulo I, 

Art. 2º, inciso I, como “direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 

para as presentes e futuras gerações”. Contudo, se por um lado, a garantia do 

direito a cidades sustentáveis seja uma das diretrizes da política urbana brasileira, e 

a Agenda 21 traga compromissos sobre tais aspectos, conforme afirmam Batista et 

al. ([20--]), em Caderno de debate publicado pelo Ministério do Meio Ambiente do 

Brasil; por outro, segundo Franco (2000), no âmbito político-econômico pouco tem 

sido feito para efetivar o desenvolvimento sustentável. Lembrando da importância de 

políticas ambientais para induzir os agentes econômicos a adotar posturas menos 

agressivas ao meio ambiente (LUSTOSA; CÁNEPA; YOUNG, 2003). 

Após essa contextualização no âmbito das teorias, inicia-se a parte empírica. 

Os representantes do setor trouxeram vários aspectos interessantes para a análise 

da questão do desenvolvimento sustentável, que segundo eles, deixou a desejar no 

período frente à grande expansão (RSI 01, RSI 02 e RSI 03). Para o RSI 01, 

algumas construtoras de maior porte realizam um estudo de viabilidade para melhor 

conhecer o perfil dos moradores, dependendo do tamanho do empreendimento. No 

entanto, o RSI 02 avalia que o poder público deveria ter previsto de forma mais clara 

no Plano Diretor as áreas de expansão e a infraestrutura urbana necessária, pois 

com os novos empreendimentos se pode observar que a Prefeitura precisou vir atrás 

sem a previsão da melhor localização para escolas, postos de saúde e comércio; o 

que se ratifica pela fala do RSI 01, RAI 01, RSI 03 e RLP 02. 

No sentido da análise sobre os reflexos sociais e o planejamento em relação 

aos equipamentos e serviços necessários aos novos empreendimentos, conforme o 



133 

 

RAI 01, “primeiro nascem os loteamentos para depois o município levar a 

infraestrutura básica. Dentro da abertura de um loteamento tem as reservas 

específicas que são deixadas para áreas públicas, como praças, creches”. 

Por razões como essas, o RSI 02 analisa que a sustentabilidade sob o prisma 

social, considerando que as pessoas precisam viver e se abastecer, ainda é frágil; 

opinião de que o RSI 01, o RSI 03 e o RLP 01 também compartilham. O RSI 02 

exemplifica com o caso de Linha João Alves, onde há mais de dois mil lotes após o 

trevo, com muitas construções, porém, quase nada de infraestrutura de comércio e 

serviços. Na sua visão, Linha Santa Cruz já estaria um pouco melhor servida nesse 

aspecto, pois a expansão do bairro iniciou há mais tempo. 

Isso vai ao encontro das reflexões de Gottdiener (1993), de que há interesses 

econômicos, políticos e sociais que atuam na sociedade visando canalizar o 

desenvolvimento para certos projetos e direções. Nesse sentido, além dos grupos de 

pressão do setor imobiliário, Maricato (2001) alude que também há disputas entre as 

regiões e bairros por equipamentos urbanos e serviços públicos. Assim, convergindo 

para Corrêa (1993), a pressão popular tende a conquistar alguns serviços de 

infraestrutura junto ao Estado, implicando em nova valorização fundiária. 

O RSI 01 avalia que, pelo fato de não ter havido um planejamento estruturado 

e os serviços públicos precisarem ser colocados depois dos empreendimentos, tem 

o efeito de encarecer muito a colocação dos mesmos, a exemplo das redes de 

esgoto, água e mesmo a linha de ônibus. Especificamente sobre o caso do esgoto, 

aponta que, há alguns anos, passou a ser obrigatório o tratamento no próprio 

loteamento, mas que de qualquer forma, é preciso juntar à rede pública, que muitas 

vezes não chega até o local, convergindo para o discurso do RSI 02 e do RLP 02. 

No que tange à sustentabilidade sob o prisma ambiental, o RSI 02 e o RLP 02 

analisam que, embora ainda existam problemas, melhorou em relação ao que era 

antes do período 2006-2015. De acordo com o RSI 02, nas décadas de 1980 e 

1990, na realização dos loteamentos nem mesmo a pavimentação era obrigatória, e 

há alguns anos, ainda não se exigia esgoto cloacal, apenas pluvial, enviando os 

dejetos direto ao meio ambiente. Destaca que nos loteamentos e condomínios novos 

é obrigatória a previsão de esgoto cloacal ou de tratamento próprio. Observa que a 

maioria dos condomínios fechados tem tratamento próprio, e no caso dos 

loteamentos, a maioria tem destinado para a área de coleta e estação de tratamento 

da CORSAN, que é distante desses empreendimentos.  
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Na mesma linha do relato do RSI 02, conforme o RLP 02, desde 2012 passou a 

ser obrigatória para as construtoras a instalação de um sistema de Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE), que se espera ser mais eficaz. Explica que, em 

meados de 2007, havia surgido a legislação para se implantar fossa e filtro nas 

casas, e que embora seja funcional, enfrenta o problema da falta de limpeza e coleta 

do resíduo. Já nos loteamentos antigos, faziam-se as fossas negras, devido à falta 

de encanamento. Exemplifica com o caso de Linha Santa Cruz, onde acredita que 

está se instaurando um sério problema relacionado ao saneamento.  

Ainda sobre a questão do tratamento do esgoto, o RPP 01 menciona que a 

Prefeitura concede tal serviço para a CORSAN. Expõe que em todo loteamento e 

condomínio tem sido realizado o tratamento de esgoto com separador absoluto, que 

separa a água servida da água da chuva, e a direciona para o tratamento, que pode 

ser no pindorama da CORSAN ou em uma estação de tratamento no local, 

dependendo das circunstâncias. Infere ainda que, na região antiga da cidade, a 

maioria tem o esgotamento misto, onde cada residência possui fossa e filtro e deste 

vai para a água pluvial, indo ao encontro da fala do RSI 02 e do RLP 02. 

Em relação à preservação, existe um maior cuidado nos condomínios 

fechados, onde inclusive se pode ver o plantio de vegetação (RSI 02 e RGC 02). 

Nos loteamentos abertos, a Prefeitura requer a doação de um percentual para áreas 

verdes (RSI 01, RPP 01, RLP 02 e RGC 01), contudo, muitas vezes não as utiliza, e 

nos últimos tempos chegou a vender algumas (RSI 02 e RSI 01). Segundo o RSI 02, 

para os empreendimentos realizados no entorno do Cinturão Verde, existe uma 

legislação específica. De acordo com o RPP 01, foi criada uma Comissão, dentro do 

Executivo, que tem como foco sobretudo o Cinturão Verde, seu entorno e áreas 

semelhantes. Aponta que a partir das leis que foram criadas para protegê-lo, pode 

ser observada uma melhora nos últimos vinte anos.  

Nesse sentido, o Decreto Nº 9.589 (SANTA CRUZ DO SUL, 2016) estabelece 

no Artigo 2º que “Em suas revisões periódicas o Plano Diretor do Município deverá 

prever diretrizes de proteção, uso e ocupação do Cinturão Verde”. Segundo o RPP 

01, na revisão do Plano Diretor que está sendo realizada por equipe multidisciplinar, 

está se buscando inserir novos mecanismos para a integração da sustentabilidade e 

do desenvolvimento urbano. Lembrando que, para Sachs (2000), o desenvolvimento 

envolve mudanças sociais, culturais e econômicas para melhorar a qualidade de 

vida, levando em conta também a administração eficiente dos recursos naturais. 
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 Conforme Ferreira e Ferrara (2015), em artigo produzido para o Ministério do 

Meio Ambiente e o Ministério das Cidades do Brasil para Diálogos da Rio+20, a 

permissividade na produção imobiliária é uma das causas da insustentabilidade 

urbana. Considerando as atividades de planejar, construir e até mesmo gerir os 

espaços urbanos, a indústria da construção civil é ponto-chave ao pensar na 

sustentabilidade das cidades (SECOVI SP, 2011). Haja vista o alto consumo de 

recursos naturais e de energia, bem como a geração de resíduos, o Ministério do 

Meio Ambiente (BRASIL, [20--?]) aponta que esta indústria também tem destaque 

nos objetivos globais de desenvolvimento sustentável, sendo que a ideia de 

construção sustentável surge com a busca por reduzir os seus impactos ambientais.  

Sobre a acessibilidade das camadas sociais à aquisição de empreendimentos 

com apelo ao sustentável, o RSI 01, RSI 02 e RSI 03 acreditam que ainda não estão 

acessíveis para todos, pois são sistemas com um custo elevado e longo tempo de 

retorno. Por isso, apontam que, via de regra, não são colocados em construções de 

baixo padrão. O seu uso requer um alto investimento inicial, e há poucas linhas de 

crédito para esta finalidade (RSI 02 e RSI 03). Nesse sentido, conforme o RSI 02, 

seria necessário um incentivo governamental, o que vai ao encontro dos relatos do 

RLP 01 e RLP 02.   

A respeito do uso de tecnologias construtivas sustentáveis, o RGC 01 

exemplifica com o fato da pavimentação das ruas não utilizar asfalto, mas bloquetes, 

pois as juntas entre os mesmos têm o efeito de absorver a água e reduzir a vazão. 

Defende que para novas ações, como por exemplo as calçadas ecológicas, seria 

necessária uma participação da Prefeitura, em função do custo. Sobre a área de 

preservação e a área doada para equipamentos comunitários, afirma que são 

mantidas limpas para eliminar vetores de doenças.  

O alto custo de várias tecnologias direcionadas à sustentabilidade também é 

abordado pelo SECOVI SP (2011), que sugere a realização de ações para reduzir o 

consumo e o desperdício. As questões de sustentabilidade na fase de construção se 

relacionam à otimização do processo produtivo, utilização de novas tecnologias e 

padronização de projetos (VERÓL; MIGUEZ, 2016), cabendo citar os exemplos 

apontados por Ferreira e Ferrara (2015), tais como expandir a cobertura vegetal e 

aumentar a área permeável, sendo que este último exemplo vai ao encontro da ação 

relatada pelo entrevistado.  
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Nessa linha, referente ao valor comercial dos empreendimentos com apelo ao 

sustentável, o RGC 02 acredita que é uma tendência, mas o público ainda não está 

disposto a pagar por este produto, o que se corrobora com o RSI 01 e o RSI 03. 

Inclusive, o entrevistado RSI 03 crê que ainda não se pode considerar uma 

tendência, pois a população em geral é imediatista e vê o custo agora. O RGC 02 

exemplifica que, se for cobrado por um projeto de reaproveitamento de água, os 

clientes em geral não têm preparação para pagar; e se tiver mata nativa no terreno, 

querem pagar menos do que por um terreno limpo. Aqui, pode-se inferir que talvez 

isso dependa do modo como a proposta é apresentada ao comprador.  

Relacionada a essas questões, cabe citar que, em um contexto onde o solo e 

as benfeitorias se tornam mercadorias (HARVEY, 1980), e no qual a natureza 

também entrou para o rol do valor de troca (LEFEBVRE, 2001), distintas práticas e 

formas sociais disputam pelo título de sustentáveis (ACSELRAD, 1999). 

Sobre a possibilidade de incentivo governamental, o RLP 01 exemplifica com o 

caso do encaminhamento de projetos à Câmara de Vereadores, um propondo a 

obrigatoriedade de captação de água da chuva em um reservatório interno para 

construções com mais de 100 m2; e outro de abatimento de 15% do Imposto Predial 

e Territorial Urbano (IPTU) no caso de casas já existentes serem adaptadas para o 

sistema; porém, em ambos os casos, foram voto vencido, pela justificativa de que os 

altos custos fariam o orçamento estourar e as pessoas não construiriam.  

O RLP 02 considera que com o incentivo do acúmulo de água em casa, 

contribui para a redução das enxurradas devido aos novos empreendimentos no 

alto. Nesse sentido, o entrevistado não nota uma conscientização das pessoas, pois 

analisa que não é tão difícil fazer um reservatório durante a construção de uma 

residência. Avalia que as pessoas apenas tendem a agir sobre tais aspectos quando 

existe alguma forma de abono ou punição. Assim, converge-se para a relevância da 

variável comportamental na questão da sustentabilidade, citada por Cohen (2003). 

O RPP 01 esclarece que ainda não é obrigatória a utilização de tecnologias 

construtivas sustentáveis, tais como fontes renováveis de água e de energia, ao se 

realizar um novo empreendimento. Explica que essa decisão fica no âmbito privado, 

considerando o alto custo das mesmas. Contudo, tendo em vista que são 

tecnologias novas e em constante modificação, vêm demonstrando uma tendência 

de redução de seu custo (RPP 01 e RPP 02). Isso pode ser visto no relato: 
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 [...] o custo dessas novas tecnologias ele ainda é alto mas já se tem uma 
tendência ai de baixar, de ter ai um custo menor, em um futuro próximo, 
acredito eu. São tecnologias novas, e além de novas, sempre em 
modificação, e pode acontecer, esperamos que aconteça né; essa redução 
do custo de implantação dessas fontes renováveis né, tanto de água quanto 
de energia elétrica, mas ainda está no âmbito privado. (RPP 01). 

 

Um movimento para que se estenda além das camadas de maior poder 

aquisitivo se deve à obrigatoriedade de implantação dessas em unidades 

habitacionais construídas pelo PMCMV (RPP 01). A Lei 11.977 (BRASIL, 2009), 

referente ao PMCMV, dispõe também sobre requisitos de sustentabilidade.  

Ratificando as falas, na opinião do RPP 02 e do RPP 03, os imóveis com apelo 

ao sustentável estão cada vez mais acessíveis, e a tendência é de que estejam cada 

vez mais presentes. Inclusive em um empreendimento realizado com os recursos da 

União pelo PAC no período já se conta com uma tecnologia, que seria a placa de 

aquecimento solar para o chuveiro (RPP 02, RPP 01 e RSI 03). Como contraponto 

que remete para problemas na forma de implementação do Programa, Volochko 

(2015b) acredita que tais habitações têm por característica baixa metragem e pouca 

infraestrutura urbana no entorno, sendo frequentes os problemas construtivos.  

Nessa linha, segundo o RSI 01, é comum que as pessoas com poder aquisitivo 

menor comprem uma residência de empreiteiros que constroem para a venda, os 

quais pensando no retorno financeiro, por vezes empregam materiais de qualidade 

até duvidosa, cabendo citar que este último trecho do relato converge para as 

observações do RSI 03 e do RLP 01. Silva e Werle (2007) explicam que a 

especulação imobiliária, ao criar empreendimentos distantes, alcança alto lucro com 

projetos de baixo custo, muitas vezes transferindo para o poder público a 

responsabilidade pela provisão da infraestrutura, podendo levar até mesmo à 

constituição de periferias precárias, como apresentadas por Rolnik (1997).  

Os investimentos com apelo ao sustentável são questionados mesmo para as 

classes de médio e alto poder aquisitivo (RSI 01, RSI 02, RSI 03, RLP 02 e RGC 

02), sendo que, de modo geral, entre os clientes até existe uma intenção (RSI 01 e 

RPP 03), mas que esbarra nos custos da implantação (RSI 01 e RGC 02), 

estimando-se que apenas cerca de 10% dos clientes realize o investimento (RSI 01). 

Para o RSI 02, tais tecnologias podem ser vistas geralmente nos condomínios 

fechados, que contam, por exemplo, com aquecimento solar para a água e células 

fotovoltaicas para energia, que possuem um tempo de retorno médio do valor 
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investido de 2 a 3 anos e de 5 a 10 anos, respectivamente. Para o RLP 02, em 

bairros com grande expansão, como Linha Santa Cruz, já se pode observar a 

presença de placas solares e também o aproveitamento da água da chuva. 

Já o RAI 01 acredita que a sustentabilidade seja uma tendência, principalmente 

nos condomínios, onde existe uma atenção maior para com o lazer. A partir do 

exposto, cabe aludir que, conforme Ferreira e Ferrara (2015), na realidade em que 

se encontram os países em desenvolvimento, os projetos urbanos sustentáveis não 

estão acessíveis para grande parte da população, dessa forma, pouco interferindo 

nos fatores que geram a desigualdade social na matriz urbanística geral. 

Para o RPP 03, o avanço de tecnologias tem o efeito de ir reduzindo os custos 

das mesmas, que ainda possuem um preço elevado, mas que acabam se pagando a 

longo prazo. Defende que as tecnologias sustentáveis são o futuro, e que é preciso 

aproveitar o potencial do Brasil e do RS sobre a energia solar e a eólica, dada a 

elevada incidência solar e de ventos. Inclusive acha interessante que houvesse 

algum incentivo governamental, como redução do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA), para quem tivesse alguma forma de captação solar ou 

de chuva, ou mantém plantas endêmicas. Realça que o uso das mesmas possibilita 

maior harmonia do crescimento demográfico e econômico com o meio ambiente. 

 Nesse momento, é relevante lembrar das palavras de Hermet (2002), de que 

desenvolver não tem significado sem pensar nas reações das pessoas atingidas 

pelas intervenções e nos benefícios que esperam. Para um desenvolvimento 

equilibrado, onde a ocupação do espaço considere o uso controlado dos recursos 

naturais, é vital que tanto o poder público quanto os setores econômicos e a 

sociedade tenham esta consciência (SILVA; WERLE, 2007). 

Sobre o significado do desenvolvimento no contexto da periferia urbana, e a 

possibilidade de equilíbrio entre as dimensões ambiental, social e econômica, pode-

se observar diferentes discursos entre os diversos entrevistados. O RGC 01 

considera que o desenvolvimento foi mais econômico-social, pois possibilitou para 

muitas pessoas, inclusive as de baixa renda, condições para adquirirem um lote. Já 

o RGC 02 acredita que houve equilíbrio no desenvolvimento da cidade e, com a 

revisão do Plano Diretor, será melhor regulamentado. Aponta, como exemplo, que 

cada loteador fazia as ruas do empreendimento onde achava adequado, mas que 

agora existirão diretrizes para aprimorar a mobilidade urbana. Nesse sentido, cabe 

citar que a necessidade do projeto de loteamento levar em conta as indicações da 
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Prefeitura no que se refere ao traçado viário é estabelecido no Art. 18 da Lei de 

Loteamento (SANTA CRUZ DO SUL, 2013). 

Em Santa Cruz do Sul, faltou planejamento em relação à mobilidade urbana 

(RSI 03, RSI 01, RLP 01 e RGC 02) e aparelhos comunitários (RSI 03, RSI 01, RSI 

02, RLP 01 e RLP 02), pois estas ações necessitam de investimento, e a Prefeitura 

carece de recursos (RSI 03). O poder público não acompanhou e não deu suporte à 

expansão, e ainda na atualidade não se sabe para onde a cidade irá crescer na 

próxima década (RSI 03 e RSI 02). 

 Se por um lado, para Veról e Miguez (2016), a urbanização sem planejamento 

e controle repercute na geração de problemas urbanos e na degradação ambiental; 

por outro, Villaça (2000) ressalta que, embora os investimentos com planos sejam 

melhores pelo fato de racionalizarem e otimizarem a aplicação dos recursos, não é o 

plano por si só que resolverá os entraves. 

Dessa forma, a tendência em Santa Cruz do Sul é de que reduza o número de 

loteamentos e condomínios nos próximos anos (RSI 03 e RAI 01), pois até existe 

demanda, mas ela não se enquadra nos empreendimentos (RSI 03 e RPP 02). Ao 

encontro do fato do Índice de Gini do município, abordado na subseção 3.1.1, 

evidenciar a concentração de renda em alguns grupos, o RSI 03 explica que o PIB 

de Santa Cruz do Sul leva a interpretações equivocadas, pois grande parte se refere 

à indústria fumageira, com valores que não vão para o povo. Por sua vez, expõe que 

o grau de exigência para aprovar financiamentos junto aos Bancos tende a 

aumentar, e também as pessoas veem dificuldades para conseguir comprovar renda 

para o PMCMV, havendo empecilhos quanto ao teto. 

Conforme o RSI 01, o desenvolvimento que ocorreu no período se fortaleceu 

no sentido econômico, não pensando tanto na sustentabilidade, indo ao encontro da 

fala de vários entrevistados (RSI 02, RAI 01, RLP 01 e RLP 02). Embora tenha 

fugido do controle, existem aspectos positivos, como a possibilidade de acesso das 

pessoas a moradias mais dignas, cabendo destaque aos programas habitacionais 

do governo (RSI 01). Este entrevistado acredita que o equilíbrio entre as dimensões 

seja possível, há empresas que tentam, mas várias esbarram em dificuldades, como 

a financeira, dos empreendedores que buscam seus lucros. Melhado et al. (2013) 

inclusive aludem à falta de engajamento dos empreendedores frente ao investimento 

inicial necessário para projetos alinhados à ideia de sustentabilidade como um dos 

entraves do Brasil para equilibrar os pilares do desenvolvimento sustentável. 
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Para o RAI 01, o desenvolvimento equilibrado seria o ideal, mas se pode notar 

que o econômico é sempre mais acelerado, entendimento que pode ser visto por 

meio de diversos relatos (RSI 01, RSI 02, RPP 03, RLP 01 e RLP 02). Já o RPP 02 

acredita que o desenvolvimento econômico está vinculado ao social, pois quando as 

empresas alcançam um bom desempenho, elas empregam as pessoas, que assim 

têm condições de se manter. Dessa forma, em relação aos reflexos sociais dos 

empreendimentos, o RPP 02 observa como positivos, pois geram emprego e renda, 

visto ser notável que as recessões da construção civil repercutem diretamente nas 

classes mais vulneráveis, ao perderem os seus empregos nesta indústria.    

Segundo o RLP 01 e o RLP 02, houve um grande desequilíbrio entre essas 

dimensões na expansão da periferia urbana. O RLP 01 destaca que se um 

loteamento não é bem projetado, quem sofre são os moradores; sendo que o poder 

público, ao assumi-lo, também enfrenta problemas para a colocação da 

infraestrutura, dinâmica que vai ao encontro do apontado por Silva e Werle (2007). 

No contexto de expansão da periferia urbana, o RLP 02 analisa ainda que: 

   

Tem sim gente que consegue associar o econômico e o social e o 
ambiental. Existem algumas iniciativas né. Mas eu acho que o grande motor 
desse processo foi a questão econômica né. Várias questões, por exemplo, 
a questão do declínio da pequena propriedade né, também influenciou. 

 

O RLP 02 avalia que o fato da urbanização ter se alastrado pelos bairros em 

expansão, ao invés de ter se acumulado em um só ponto, foi positivo, pois ocorreu 

de forma natural, visto que a cidade pedia para sair de seus limites. Através da fala 

dos entrevistados RLP 02, RLP 01, RSI 01, RSI 02 e RSI 03, aponta-se que um local 

é Linha Santa Cruz, pelo acesso fácil e certa convergência para aquela direção. 

Para o RLP 02, o processo de urbanizar é bom em um sentido, mas ele muda 

características de comunidades rurais, que também tinham seus prós e contras. 

Conforme Silva (2011), a tendência de urbanismo disperso é uma realidade 

nas cidades brasileiras, muitas vezes resultando não de uma ideologia, mas da falta 

de planejamento e fiscalização. Para o autor, a compacidade deveria configurar o 

espaço urbano a fim de melhor aproveitar a infraestrutura urbana, entendimento que 

vai ao encontro do aludido por Ferreira e Ferrara (2015). Cabe apontar, no entanto, 

que essa visão não é consensual, segundo afirma Acselrad (1999).  
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Para o RPP 03, o período de 2006 a 2012 foi marcado por um crescimento 

desordenado, devido à pouca observância da legislação ambiental. Nisso, lembra-se 

a colocação de Gottdiener (1993), sobre os custos externos que toda a comunidade 

tem que arcar quando ocorre crescimento rápido. O RPP 03 menciona que, após 

2012, o Estado tentou intervir para realizar a regulação e que, dessa forma, 

sobretudo depois de 2014, poderá ser visualizado um crescimento mais ordenado, 

em função da maior fiscalização dos órgãos ambientais.   

Divergindo da fala da maioria dos entrevistados (exceto o RGC 02), o RPP 01 

crê que, em nível macro, houve um crescimento sustentável, um desenvolvimento 

que buscou aliar também o social e o ambiental, podendo pontualmente terem 

ocorrido algumas divergências. Exemplifica com os investimentos nas áreas da 

saúde e da educação, bem como a expansão do Cinturão Verde. Defende que a 

população precisa se adaptar ao meio ambiente, e não ele à população. 

O RSI 02 acredita que é possível compatibilizar as dimensões ambiental, social 

e econômica, e que isso já está ocorrendo com a classe de maior poder aquisitivo, 

que tem mais acesso à informação e a recursos, melhorando inclusive no 

relacionamento pessoal, ao poder dizer que utiliza determinada tecnologia. Para ele, 

as questões sustentáveis vão demorar mais para chegar nas regiões mais pobres, 

mas destaca que a conscientização de toda a população, em geral, já tem 

melhorado, e uma grande responsável por isto é a escola. Ao encontro desta última 

afirmativa, aponta-se que novas atitudes voltadas ao desenvolvimento sustentável 

podem ser construídas por meio da educação para qualificar o pensamento crítico 

(OLIVEIRA; ALMEIDA; MENDES, 2014). 

O RSI 02 analisa que a classe de baixa renda vai levar mais tempo para 

desenvolver a consciência sustentável, pois a classe com maior poder aquisitivo tem 

mais acesso à informação, e além disso, vê esta questão também como um 

investimento. Com tal colocação, cabe observar que isso não pode ser generalizado, 

pois acesso à informação não é sinônimo de consciência sustentável. Nesse 

sentido, para prevenir a apropriação da ideia de desenvolvimento sustentável pelo 

mercado de consumo, mostra-se necessário entender a sustentabilidade enquanto 

um conceito que inclua o exercício de refletir sobre as dinâmicas da produção do 

espaço urbano, visão exposta por Ferreira e Ferrara (2015).  

Indo na contramão dos relatos dos demais entrevistados, o RSI 03 acredita que 

o desenvolvimento no período foi apenas físico, uma demanda reprimida que agora 



142 

 

terminou. Para ele, questões como a ambiental têm regredido, em função da falta de 

capacidade de investimento do poder público. 

Por outro lado, grande parte dos entrevistados compartilha da opinião de que a 

expansão horizontal é uma característica de todas as cidades (RPP 03, RSI 01, RSI 

02, RPP 01, RGC 01 e RGC 02). Para o RPP 03, esse tipo de expansão também 

possibilita combinar a presença de recursos naturais nos empreendimentos, e assim 

promover uma melhor qualidade de vida; e neste contexto, acredita que os 

condomínios sustentáveis sejam uma tendência para os próximos anos.  

 

Eu acredito que a tendência são condomínios sustentáveis. [...]. Eles se 
adequando bem à legislação ambiental e também inovando no 
aproveitamento dos recursos. Eu vejo isso, pelo o que eu to 
acompanhando, pelo o que eu vejo em outras cidades [...]. (RPP 03). 

 

Essa fala emerge a reflexão sobre para que e para quem tem sido pensada a 

sustentabilidade nas cidades. Ao invés de considerar a totalidade da população e o 

conjunto das dimensões ambiental, econômica e social, pode-se observar propostas 

que enfocam nas camadas de maior poder aquisitivo, pois estas têm condições 

financeiras de realizar os investimentos. Lembrando que, conforme Franco (2000), o 

mercado tem notado que a adaptação aos princípios do desenvolvimento 

sustentável pode se mostrar como um diferencial competitivo.   

Para o RSI 01, uma cidade mais sustentável se faz através da descentralização 

de serviços, de comércio, de criação de nichos de residências, a fim de melhorar a 

mobilidade e reduzir os problemas pela falta de equipamentos. Nessa linha, cita que 

o Plano Diretor também está revisando os usos por zona, para que não precisem 

todos se deslocar ao centro, inserindo-se no caminho para a sustentabilidade.  

 

Eu acredito que uma cidade mais sustentável se faz dessa forma né, tu vai 
descentralizando os serviços, descentralizando o comércio, criando 
pequenos nichos de residências, serviços; para que tu tenha menos 
deslocamento, menos problemas de trânsito, menos problemas de outras 
instalações, então, me parece que esse pensamento, esse planejamento de 
urbanização; [...] o município ficou devendo assim, porque isso deveria ter 
sido feito em conjunto com esse boom da construção. Para que a gente 
tivesse uma forma mais sustentável de construção, né, o que não 
aconteceu; mas,... estamos no caminho. (RSI 01). 

 

A partir desse relato, cabe destacar que a mobilidade urbana não pode ter por 

base apenas a descentralização, pois embora a redução do fluxo de deslocamentos 
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seja importante para uma melhor mobilidade, mostra-se necessário atentar para que 

esta não resulte em uma forma de segregação de parte da população do acesso à 

cidade. Por isso, é relevante que o planejamento e a execução dos planos de 

mobilidade urbana considerem essa questão. 

 Embora os problemas urbanos, comuns nas grandes cidades, têm estado cada 

vez mais presentes em cidades médias (SOUZA, 2005), elas não sofrem impacto tão 

substancial, por exemplo, em relação aos deslocamentos, pois as distâncias a 

percorrer são menores (UEDA, 2006). No entanto, os problemas existem e, segundo 

Ferreira e Ferrara (2015), deve-se fazer jus ao fato de que a mudança nas cidades 

pequenas e médias ainda se mostra bastante possível. 

Na busca por melhor compreender o que a indústria da construção civil e os 

agentes com quem se relaciona entendem por desenvolvimento sustentável, pode-

se constatar que muitos não têm conhecimento sobre a amplitude e as dimensões 

deste conceito no que tange ao espaço urbano. Observou-se ora visões mais de 

mercado, sendo a sustentabilidade limitada a um diferencial para a conquista de 

clientes e um fator de status; ora visões utópicas, sendo quase impossíveis de 

atingir; ora equivocadas, fugindo muito daquilo que se apresenta na teoria. 

Assim, analisa-se que o boom imobiliário que regeu a expansão da periferia 

urbana de Santa Cruz do Sul no período entre 2006-2015, em grande medida, teve o 

Estado como protagonista na viabilização dos novos empreendimentos, seja através 

de políticas públicas para a habitação popular, seja por intermédio de subsídios para 

a indústria da construção civil. Nessa linha, infere-se que as políticas públicas com 

recursos federais careciam de maior envolvimento dos municípios para prevenir que 

sua implementação fosse pautada predominantemente pela esfera econômica.   

Dessa forma, nota-se que a dimensão econômica se mostrou preponderante, 

fazendo jus à ideia dominante no Brasil, de que o desenvolvimento ocorre por meio 

do crescimento econômico. Porém, ressalta-se que, embora tal compreensão ainda 

faça parte do senso comum da sociedade, e é alimentada por aqueles que detêm o 

poder; na academia, pode-se encontrar o entendimento da amplitude do conceito.  

Ao abordar a ideia de desenvolvimento sustentável nesta pesquisa, teve-se por 

pressuposto que a dimensão econômica é importante, mas não deve ser tomada de 

modo isolado, em detrimento das demais esferas, visto que os efeitos das suas 

atividades recaem sobre o meio ambiente e a sociedade de modo seletivo, sendo o 
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lado mais frágil aquele que, via de regra, menos desfruta das benesses e mais sofre 

com as externalidades geradas no processo. 

No entanto, equilibrar as dimensões econômica, social e ambiental não é tarefa 

fácil, pois o próprio tripé pode se mostrar contraditório. Nesse sentido, ainda é 

preciso considerar a variável comportamental, que por estar vinculada à cultura da 

sociedade, não pode ser mudada de um instante para outro. É necessária uma 

construção gradativa, que faça parte da formação dos cidadãos desde a escola. 

A partir dos relatos, pode-se compreender que ainda falta conscientização por 

parte das pessoas, tendo em vista que a maioria, seja integrante da indústria ou 

enquanto indivíduo, tende a agir condicionada a algum abono ou punição. Nessa 

realidade, de fato, os preceitos do desenvolvimento sustentável deixaram a desejar 

frente à rápida expansão, sendo exemplo a pouca observância dos efeitos que os 

novos empreendimentos acarretariam para o seu entorno. 

No âmbito do poder público, um aspecto recorrente nos relatos dos 

entrevistados foi a falta de planejamento quanto à infraestrutura de equipamentos 

públicos, comércio e serviços, além da questão da mobilidade urbana, sendo uma 

das razões potenciais a carência de recursos. Embora os empreendimentos 

aprovados no período ainda não estejam plenamente habitados, são aspectos que, 

se não forem pensados com antecedência, implicam em maiores custos para 

posterior adequação, sendo preciso considerar a relação compacidade x dispersão 

do espaço urbano. Assim, a revisão do Plano Diretor que está em andamento, 

embora tardia sob a ótica do boom imobiliário, permitirá melhorias ainda para os 

empreendimentos em execução, caso contemple as demandas necessárias. 

Ao se comparar as falas sobre os empreendimentos da última década com o 

contexto relatado sobre décadas anteriores, compreende-se que, embora ainda 

longe do ideal, há questões socioambientais que foram aprimoradas, a exemplo do 

tratamento e destinação do esgoto das edificações. Infere-se que as melhorias 

sejam reflexos da evolução das legislações em nível federal, estadual e municipal, 

que ao serem implementadas, levam a modificações nas atividades econômicas. 

Mais do que o requerido por legislação, o emprego de tecnologias construtivas 

sustentáveis surge no mercado imobiliário ainda de modo restrito. O alto custo de 

implantação das intervenções e a falta de incentivo governamental são citados como 

principais motivos da baixa adesão. Para a população com menor poder aquisitivo, o 

teto dos financiamentos também implica na necessidade de se optar pelo uso destas 
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ou pela qualidade dos demais elementos. Se por um lado, a justificativa do uso 

destas tecnologias tenha relação com a sustentabilidade, por outro, analisa-se que, 

de modo geral, a mesma é empregada quando o argumento financeiro demonstra 

um favorável custo benefício, ou ainda quando se revela como fator de status. 

No sentido da maior força da dimensão econômica, vê-se que a mesma, de 

fato, teve papel central nas dinâmicas da expansão da periferia urbana. Com os 

relatos, pode-se notar tanto a questão da maximização do lucro da indústria da 

construção civil, como o aumento do número de empregos em atividades vinculadas 

ao setor. Sobre a questão social, observa-se que a atividade econômica possibilitou 

melhores condições de moradia para a população, no entanto, também alimentou os 

processos de (auto)segregação, sendo em muitos casos evidente a determinação do 

lugar dos ricos e dos pobres. Sobre a dimensão ambiental, não se pode deixar de 

mencionar que, em função da extensa área requerida para a execução dos 

empreendimentos, o espaço é transformado, perdem-se características rurais, e com 

elas, vegetações, recursos hídricos e habitat de animais.  

Por isso a importância da ação proativa do poder público, não apenas com 

vistas a regulamentar e fiscalizar, mas também de promover ao desenvolvimento 

sustentável por meio de políticas públicas. Contudo, isso implica também em uma 

mudança de paradigma, compreendendo que o desenvolvimento de que o País 

precisa vai além do crescimento econômico. 

Assim, mediante a análise das questões norteadoras e dos objetivos propostos, 

pode-se evidenciar a resposta do problema de pesquisa. A participação da indústria 

da construção civil na expansão da periferia urbana de Santa Cruz do Sul no período 

2006-2015 ocorre através de um conjunto de dinâmicas do mercado imobiliário, no 

qual estão presentes diferentes agentes sociais, produtores e usuários, que ora se 

articulam, ora se contrapõem, no processo de (re)produção do espaço urbano. 

O olhar para o empírico com o embasamento teórico-metodológico possibilitou 

a construção deste capítulo, que buscou evidenciar, ao longo de suas linhas, as 

contradições observadas. Após as análises que foram apresentadas, cabe abordar a 

conclusão referente à pesquisa realizada, tendo presente que não consiste em um 

fechamento, pois em sua amplitude, a temática não se esgota. 
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4 CONCLUSÃO 

 

O espaço urbano das cidades médias brasileiras tem sido alvo de cada vez 

mais estudos e pesquisas, os quais, tanto no âmbito teórico quanto no empírico, 

evidenciam a sua relevância pela possibilidade de melhor compreender a realidade 

das mesmas e as suas dinâmicas de (re)produção. Entre os agentes sociais 

envolvidos nesse processo, pode-se destacar a indústria da construção civil 

enquanto aquele que, via de regra, mostra-se responsável por concretizar a 

modificação no espaço.  

Nesse contexto, se por um lado, a movimentação do mercado imobiliário 

desempenha um papel fundamental para aquecer a economia, por outro, devido ao 

surgimento de questões sociais e ambientais, traz à tona a preocupação com um 

desenvolvimento que seja sustentável. Dessa forma, é interessante observar os 

distintos entendimentos dos agentes sociais a respeito de tal conceito na realidade 

em análise, levando em conta também as dificuldades, condicionantes e 

oportunidades de atuação da indústria da construção civil. 

Tendo em vista esses aspectos, o problema de pesquisa considerou as 

implicações da ação da indústria da construção civil sobre os espaços onde atua, 

questionando como ocorre a participação da indústria da construção civil na 

expansão da periferia urbana de Santa Cruz do Sul/ RS no período 2006-2015? 

Para tanto, compreendeu-se por periferia urbana a área situada nos arredores da 

cidade, e que indo além da tradicional conotação econômica e social, inclui desde 

moradias segregadas até condomínios de luxo, conceito visto sobretudo a partir de 

Corrêa (1986), Araujo (2014) e Campos, Silveira e Cruz (2014).   

Assim, a expansão da periferia urbana abordada na pesquisa se referiu ao 

surgimento de novos loteamentos e condomínios horizontais residenciais, cabendo 

ressaltar que a delimitação temporal contemplada foi marcada pelo incremento no 

número de tais tipos de empreendimentos. Estes foram viabilizados tanto pela 

atuação do Estado, por meio de políticas públicas habitacionais voltadas à 

população de baixa e média renda, quanto pelo mercado imobiliário, com o 

lançamento de novos produtos direcionados para as classes de maior poder 

aquisitivo. 

Considerando a complexidade da problemática, o método de abordagem do 

materialismo histórico-dialético foi escolhido para nortear a pesquisa, sendo que as 
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suas categorias e leis, aludidas na Introdução, permearam a elaboração da 

dissertação. No referencial teórico, foram abordados os conceitos de espaço urbano, 

de periferia urbana e de desenvolvimento sustentável urbano, os quais, por sua vez, 

foram aprofundados com o decorrer da pesquisa empírica, de natureza qualitativa. A 

apresentação do Município de Santa Cruz do Sul, levando em conta esses conceitos 

e incluindo o seu histórico de formação, foi importante para a análise. 

Como método de coleta e sistematização de dados, além da coleta de dados 

secundários, foi realizado levantamento junto à Prefeitura Municipal de Santa Cruz 

do Sul (PMSCS) entre janeiro e maio de 2017, referente aos loteamentos e 

condomínios horizontais aprovados no período 2006-2015. A análise dos dados teve 

por base o método hermenêutico-dialético proposto por Minayo (2007). 

Para o primeiro objetivo específico, de caracterizar a indústria da construção 

civil em Santa Cruz do Sul/ RS, teve-se por guia o questionamento acerca de como 

se apresenta o mercado imobiliário e quais as características da indústria da 

construção civil em Santa Cruz do Sul/ RS? A partir disso, primeiramente foi 

abordado o mercado como um todo, incluindo os tipos de construções não 

contemplados na pesquisa, para uma contextualização.  

Segundo levantamento na Secretaria Municipal de Fazenda (2016), há 279 

empresas, entre construtoras, empreiteiras e incorporadoras atuantes em Santa 

Cruz do Sul. Observando-se o total de m2 de construções aprovadas por bairro entre 

2006-2015, apresentado na Tabela 1 e na Figura 2 (seção 3.1), e que foi obtido 

através do Geoprocessamento – PMSCS (2016), é evidenciada a maior presença da 

indústria da construção civil nos bairros Centro, Distrito Industrial, Santo Inácio, 

Universitário, Arroio Grande e Linha Santa Cruz, locais onde atua com distintos 

produtos, como prédios residenciais e edificações comerciais e industriais. Em 

contrapartida, entre os bairros com menor volume de construção aprovado, com 

exceção do Distrito Industrial, destacam-se os bairros localizados ao sul. Sobre esta 

última localização, infere-se que o menor volume se deva tanto ao fato de serem 

bairros já consolidados, como por ser comum nos mesmos a autoconstrução.  

Com isso, na sequência, aprofundou-se a caracterização da indústria no âmbito 

da periferia urbana. Segundo levantamento junto à PMSCS realizado entre janeiro e 

maio de 2017; no período 2006-2015, 54 loteamentos e 8 condomínios horizontais 

tiveram o trâmite para aprovação iniciado, somando 62 empreendimentos. Conforme 

visto no Gráfico 1 (seção 3.1), pode-se ressaltar a incidência de picos no número de 
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loteamentos nos anos de 2009 e 2011, e que podem ser relacionados à 

implementação de programas habitacionais pelo governo federal. Sobre os 

condomínios, mantiveram-se estáveis entre 2007-2011, tiveram uma regressão entre 

2012-2014, já em 2015, apresentaram um ápice. Assim, infere-se que o número de 

novos projetos seja influenciado pelas flutuações na conjuntura econômica nacional. 

Esses resultados evidenciam que o fato de Santa Cruz do Sul ser o principal 

centro urbano da Região do Vale do Rio Pardo faz com que exiba amplo potencial à 

indústria da construção civil. As variadas atividades econômicas e o crescimento 

populacional característicos do município polo viabilizam não apenas a execução de 

distintos empreendimentos no espaço urbano já consolidado, como também a 

expansão para a periferia urbana. Devido à possibilidade de incorporação de glebas 

rurais a baixo custo para a execução de empreendimentos, esta indústria encontra a 

oportunidade de maximizar seus lucros em função do incremento do valor de troca.  

Frente a essa dinâmica, que tem como base a dimensão econômica, cabe 

lembrar que, embora o município possua o maior PIB per capita da região, existe 

desigualdade na distribuição de renda. A contradição reside no fato de que mesmo 

com um período de boom das construções, o deficit habitacional persiste entre a 

população de menor poder aquisitivo, dada a distinção entre o que é ofertado e a 

demanda existente. Isso em um contexto onde, não raro, a sustentabilidade é 

tratada como um atributo diferencial de um produto, como um fator de status para 

quem pode pagar por ela, entendimento que é contrário à essência do conceito.   

Para o prosseguimento das análises, foi realizado novo recorte, que passou a 

contemplar somente os loteamentos e condomínios horizontais com fim residencial 

que estavam aprovados no período de levantamento de dados. A partir de então, 

teve-se por base o número de 43 loteamentos e de 7 condomínios, somando um 

total de 50 empreendimentos. 

Através do Gráfico 2 (subseção 3.1.1), viu-se que entre os empreendedores ou 

responsáveis técnicos pelos loteamentos e condomínios, 7 empresas receberam 

destaque pelo fato de terem lançado mais de um empreendimento no período. São 

construtoras loteadoras e/ou urbanizadoras, que executam a infraestrutura, mas 

que, em geral, não constroem as residências. Mostrou-se interessante observar que 

tais empresas possuem distintos enfoques sobre a tipologia dos empreendimentos e 

o público alvo.   

 



149 

 

Tendo por base as entrevistas semiestruturadas, sobretudo as realizadas com 

os representantes do setor, pode-se compreender o contexto em que esteve inserida 

a indústria da construção civil em cada década desde os anos de 1970. Isso permitiu 

concluir que o mercado imobiliário é diretamente influenciado pela conjuntura 

econômica e pelas políticas em nível nacional, sendo que no caso de Santa Cruz do 

Sul, somam-se tais aspectos às dinâmicas de atuação da indústria fumageira.  

A partir dos relatos, evidenciou-se que o período de 2006-2015 foi marcado por 

uma grande e rápida expansão, que inclusive atraiu construtoras de fora do 

município, como de Lajeado. No entanto, a exemplo das 7 que mais atuaram na 

periferia urbana nos anos em análise, o mercado continua se caracterizando pelo 

predomínio de construtoras locais e que, cotejando em nível nacional, de modo geral 

podem ser classificadas como de pequeno a médio porte.  

Dessa forma, nota-se que existe um movimento de empreendedores de 

municípios vizinhos em investir na cidade com distintos produtos imobiliários, ação 

que, se por um lado, contribui para a valorização do solo e do produto desta 

indústria; por outro, também revela um esforço de resistência do mercado do 

município, pautado pela tentativa dos empreendedores locais de assegurar a sua 

participação no mercado. 

Sobre o segundo objetivo específico, que propunha analisar as estratégias de 

atuação da indústria da construção civil na periferia urbana, atrelou-se três questões 

norteadoras. Em quais locais da periferia urbana, e com quais tipos de produtos a 

indústria da construção civil tem atuado? Quais as razões que a leva a atuar na 

periferia? Com que agentes se relaciona na produção dos empreendimentos? 

Em relação à primeira questão, a respeito dos locais de atuação, pode-se 

observar que os novos empreendimentos têm se localizado fora das áreas centrais e 

já densamente construídas, sendo evidente a expansão da periferia urbana 

especialmente nas direções norte e leste da cidade, e também ao sul. No que tange 

ao total de empreendimentos aprovados entre 2006-2015, a partir do Gráfico 3 e das 

Figuras 3, 4 e 5 (seção 3.2), destacam-se os bairros de Linha Santa Cruz, com 7 

empreendimentos; Country e João Alves, com 6; Arroio Grande, com 5; Castelo 

Branco, Jardim Europa e Santo Inácio, com 4. 

Inserindo a questão dos tipos de produtos, nota-se que a maioria dos 

condomínios se localiza ao norte e a leste da cidade, circundando o Cinturão Verde, 

em zonas conhecidas por se direcionarem à população de maior poder aquisitivo, 



150 

 

relacionando-se ao processo contraditório de autossegregação. Cabe citar que a 

presença de um condomínio no bairro Pedreira parece se relacionar ao surgimento 

de tais produtos para outras camadas, como a classe média. Já no caso dos 

loteamentos, embora possam ser vistos em distintos pontos da cidade, enfatiza-se o 

número de empreendimentos nos bairros de Linha Santa Cruz (ao norte) e João 

Alves (a leste), bem como no bairro Arroio Grande e adjacências (ao sul).  

Nos bairros ao sul, localizam-se sobretudo os empreendimentos direcionados 

para as classes com menor poder aquisitivo, sendo que, neste recorte, encontra-se 

o único empreendimento financiado com recursos da União pelo PAC. Nas demais 

zonas da periferia urbana, nota-se um misto de empreendimentos para a população 

de média e baixa renda, sendo que em muitos se pode contar com o PMCMV. 

Considerando a área total dos loteamentos e condomínios aprovados entre 

2006-2015, bem como o número e o tamanho estimado dos seus lotes, vistos nos 

gráficos 4, 5 e 6 (seção 3.2), respectivamente, pode-se entender que os loteamentos 

possuem um maior adensamento em relação aos condomínios; haja vista que, entre 

outros fatores, os condomínios tendem a possuir áreas maiores, tanto do 

empreendimento como um todo como do tamanho dos lotes. Com a pesquisa, pode-

se inferir que a produção de loteamentos possui públicos alvo variados, já os 

condomínios focam nas classes A e B, sendo que a população é direcionada para 

determinados locais conforme seu poder aquisitivo. 

A fim de viabilizar a expansão horizontal, foram incorporadas áreas que até há 

pouco eram rurais. Lembrando que entre os fatores que mais pesam entre os 

usuários para a escolha do local de moradia estão a localização e a infraestrutura 

disponibilizada, ressalta-se que nos locais onde a área rural era muito grande, quase 

não havia infraestrutura para construção residencial, visto que a expansão foi além 

do previsto no Plano Diretor (SANTA CRUZ DO SUL, 2007). Nesse contexto, além 

da notória contradição da dimensão econômica com a social, insere-se também a 

questão ambiental, pois as implicações da modificação do ambiente natural 

precisam ser analisadas além do âmbito do empreendimento, pensando no conjunto 

da cidade, com vistas a prevenir o surgimento de problemas decorrentes. 

Em relação à segunda questão, referente às razões que levam a indústria da 

construção civil a atuar na periferia urbana, pode-se sintetizar que se relaciona tanto 

à questão econômica, dada a possibilidade de aquisição de lotes a baixo custo para 

assegurar margem elevada, e que se vincula ao fato da existência de teto para os 
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financiamentos; como da questão da presença de grandes glebas na periferia, visto 

que no centro urbano já não existiam mais áreas disponíveis com dimensão que 

possibilitasse a produção desses tipos de empreendimentos. 

Sobre a terceira questão, em relação aos agentes com quem a indústria da 

construção civil se relaciona para a produção dos empreendimentos, mostrou-se 

interessante abordar este aspecto tanto pela ótica das parcerias realizadas para 

viabilizá-los, quanto pelo âmbito das relações que ocorrem ao longo do processo. 

Entre as parcerias, enfatizam-se aquelas realizadas com o proprietário da área, 

como importante viabilizador do empreendimento quando o terreno é de terceiros; 

com as imobiliárias, sobretudo para divulgação e coordenação das vendas; com os 

grandes empresários/investidores, que injetam valor financeiro adquirindo lotes na 

fase inicial do empreendimento; com os fornecedores de material e/ou mão de obra, 

como alternativa para não depender de Bancos; e com empreendedores da área da 

construção civil, que atuam em outros segmentos. Cabe mencionar que a realização 

de permuta por lotes é uma dinâmica muito presente na realização das parcerias. 

Assim, entende-se que as estratégias dos agentes produtores do espaço urbano 

para atingir aos seus interesses, na maioria das vezes, não ocorrem de modo 

individual e, além disso, variam de acordo com o porte e o público alvo. 

Adentrando nas relações que ocorrem durante o processo de produção dos 

empreendimentos, foram aludidas as instituições financeiras, considerando que 

mesmo a população de maior poder aquisitivo procura por financiamento; os 

proprietários/usuários das novas residências na periferia urbana, incluindo as 

associações de moradores; as instituições governamentais, em nível municipal, 

estadual e federal; os serviços concedidos, tais como tabelionatos e registro de 

imóveis, entre outras. Com isso, pode-se observar que a amplitude do leque das 

relações da indústria da construção civil pode ser menor ou maior, conforme o caso 

do empreendimento. Porém, cabe destaque para a relação da mesma com o poder 

público municipal no contexto de avanço da urbanização, haja vista sua influência 

enquanto um dos principais indicadores da economia local e também como potencial 

geradora de empregos. Desse modo, o conjunto de dinâmicas apresentado alude às 

estratégias de atuação da indústria da construção civil na periferia urbana. 

Referente ao terceiro objetivo específico, que buscava identificar que ações, 

voltadas ao desenvolvimento sustentável, são adotadas pelas construtoras durante a 

prospecção e a execução de empreendimentos imobiliários na periferia urbana, 
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também se vinculam três questões. O que se entende por desenvolvimento 

sustentável? Como a indústria da construção civil entende a sua participação na 

expansão da periferia urbana em relação à produção sustentável de seus 

empreendimentos e de seus reflexos para o conjunto da cidade? Como os usuários 

dos empreendimentos e os demais agentes sociais entendem essas questões? 

Para a primeira questão, sobre o que se entende por desenvolvimento 

sustentável, recorreu-se à análise do referencial teórico, a partir do que se pode 

notar a amplitude do conceito, visto que além de variar de acordo com a realidade 

estudada e as diferentes visões de mundo, está constantemente se renovando. 

Diferentes práticas disputam o título de sustentáveis e, nesta linha, há distintas 

interpretações sobre a eficácia ou não de ações isoladas, como o uso de tecnologias 

construtivas sustentáveis. Sob o prisma do espaço urbano, há autores que afirmam 

que a melhor forma de organização do espaço seria a compacidade, contudo, não 

existe consenso. Nesse aspecto, destaca-se que é frequente a análise de que os 

problemas comuns à dispersão em grandes cidades, em geral, não são tão 

significativos em cidades médias, como é o caso de Santa Cruz do Sul. 

Em relação à segunda e à terceira questão, avaliou-se que seria mais eficaz 

abordá-las em conjunto ao longo da dissertação, cotejando os entendimentos da 

indústria da construção civil, dos usuários dos empreendimentos e dos demais 

agentes sociais sobre o desenvolvimento sustentável no contexto da periferia 

urbana, a fim de identificar as contradições. A partir disso, pode-se concluir que é 

comum que as suas compreensões, de modo geral, não contemplem a amplitude e 

as dimensões do conceito no âmbito do espaço urbano, já que foram observadas 

desde visões de mercado, até utópicas, ou ainda equivocadas em relação à teoria. 

Para iniciar a abordagem, questionou-se os representantes das construtoras 

sobre os critérios avaliados ao selecionar um local para construção, a fim de 

identificar a incidência ou não de práticas sustentáveis. Além da localização, 

mencionaram a observância aos termos ambientais, como a presença de vegetação 

nativa e de arroios, pois podem inviabilizar o empreendimento. A existência de 

benfeitorias, o formato da área e a presença de recursos naturais que possam ser 

integrados no projeto também são considerados na avaliação. 

Nesse contexto, referente aos cuidados ambientais na construção, houve 

citações distintas sobre a retirada da vegetação de acordo com o agente social 

entrevistado. Ao passo que um representante de construtora afirmou que é realizado 
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estudo para executar as ruas onde não tenha vegetação, sendo reposta caso exista; 

uma liderança da população narrou que, em geral, para iniciar um empreendimento, 

quase toda a vegetação é derrubada, porém, os empreendedores buscam seguir a 

lei para não serem multados. A partir de diferentes visões de mundo, esses relatos 

refletem nuances e contradições desta dimensão do processo em análise.  

Um problema em destaque relacionado à questão ambiental é o da ocorrência 

de enxurradas devido à carência de retenção de água da chuva. Conforme os 

representantes de lideranças da população, a maioria dos empreendimentos não 

atentou para esta questão, o que, de certa forma, confirma-se pelo relato de um 

representante de construtora, que afirmou que sua empresa realizou os primeiros 

empreendimentos com tal cuidado. Nesse sentido, cabe apontar a inexistência de 

uma análise pós-consumo ou mesmo de uma pesquisa de satisfação junto aos 

clientes, a qual também poderia considerar os reflexos do empreendimento sobre o 

seu entorno. 

Referente às áreas verdes, que devem atender ao percentual mínimo de 15% 

do empreendimento (SANTA CRUZ DO SUL, 2013), havendo requisitos específicos 

na legislação municipal para os casos de loteamento e de condomínio, pode-se ver, 

no Gráfico 7 (seção 3.3), que mais da metade (54,55%) se limita a este atendimento. 

Nessa linha, embora os percentuais de área verde em loteamentos tendam a ser 

maiores, nota-se que em números absolutos (m2) a área verde em condomínios 

tende a ser mais ampla, conforme o Gráfico 8 (seção 3.3), o que se justifica pela 

proposta destes últimos ao maior contato com a natureza e amplas áreas comuns.  

No caso dos loteamentos, em relação à necessidade de doação do percentual 

ao poder público, houve menções tanto ao fato da escolha da área para 

equipamentos comunitários por vezes não ser a ideal para os moradores, quanto por 

ter havido venda de algumas áreas pelo poder público, abrindo margem à discussão 

sobre a possibilidade de investir em áreas já existentes, ao invés de realizar nova 

doação. Tais resultados remetem para a carência de planejamento do poder público 

municipal no sentido de avaliar os condicionantes de implantação desses 

equipamentos, levando em conta aspectos como a demanda existente, a densidade 

populacional, a distância a percorrer, a acessibilidade, entre outros fatores; o que 

implica em ação contraditória aos interesses da população. 

Nesse contexto, os representantes do setor da indústria da construção civil 

observam que o desenvolvimento sustentável deixou a desejar frente à grande 
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expansão no período, sendo um dos motivos a falta de planejamento do poder 

público quanto às áreas de expansão e à infraestrutura urbana necessária, o que 

tem o efeito de encarecer os equipamentos e serviços públicos. Inclusive no que 

tange à mobilidade urbana, foi apontado por representante de construtora, que dada 

a falta de previsão, cada loteador fazia as ruas onde achava adequado. Por isso, 

sob o prisma social, avaliam que ainda é frágil, já pela ótica ambiental, inferem que 

melhorou em relação aos anos anteriores, a exemplo do tratamento do esgoto.  

Dessa forma, acredita-se que a revisão do Plano Diretor que está em 

andamento em 2017, embora tardia frente ao boom imobiliário, permitirá melhorias 

para os empreendimentos em execução, na medida em que contemple as 

demandas necessárias. O fato é que o papel do Estado se mostra essencial para 

prevenir o crescimento desordenado da cidade em detrimento da esfera rural e da 

disponibilidade de infraestrutura e de mobilidade urbana adequadas, sendo vital que 

a relação compacidade x dispersão seja pensada para a realidade do município. 

Indo além do requerido por legislação, as tecnologias construtivas sustentáveis 

surgem de modo ainda restrito no mercado imobiliário. Sobre a acessibilidade das 

camadas sociais a aquisição de empreendimentos com apelo ao sustentável, 

embora algumas iniciativas estejam presentes nos empreendimentos financiados 

com recursos da União pelo PAC e PMCMV, os representantes do setor avaliam que 

habitações com tais soluções não estão acessíveis a todos, devido ao alto custo e 

tempo de retorno. Algumas tecnologias já são utilizadas, a exemplo de cisternas e 

sistemas de aquecimento por energia solar, porém, há poucas linhas de crédito, e ao 

encontro da fala de outros agentes, citam a necessidade de incentivo 

governamental. Há relatos tanto de representante de liderança da população quanto 

de construtora sobre a falta de conscientização das pessoas. Somado a isso, se por 

um lado, a justificativa do uso destas tecnologias se relacione à sustentabilidade, por 

outro, entende-se que, em geral, é empregada quando a questão financeira 

demonstra favorável custo benefício ou quando se revela fator de status. 

No entanto, o fato é que para ser sustentável não basta o uso de novas 

tecnologias. Há diversos outros fatores que compõem a sustentabilidade, e que 

requerem o olhar crítico dos agentes sobre a totalidade do processo nos espaços, 

bem como o envolvimento e engajamento do poder público, da iniciativa privada e 

da sociedade civil para as mudanças nesta linha ocorrerem em escala mais ampla. 
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Tendo em vista a ideia dominante no Brasil, de que o desenvolvimento ocorre 

por meio do crescimento econômico, a partir das entrevistas, pode-se notar que o 

desenvolvimento no contexto da periferia urbana se fortaleceu neste sentido, através 

da maximização do lucro da indústria da construção civil e do aumento no número 

de empregos em atividades ligadas ao setor. Referente à questão social, observa-se 

que a atividade econômica possibilitou moradias mais dignas para a população, mas 

também reforçou os processos de (auto)segregação, ao definir o lugar dos ricos e 

dos pobres. Sobre a questão ambiental, embora tenha ocorrido avanços em relação 

aos anos anteriores, não se pode deixar de citar que a extensa área requerida para 

a execução dos empreendimentos repercute em modificação do espaço, implicando 

na perda de certas características naturais, entre outras consequências.  

Por tais razões, considerando as dinâmicas do mercado imobiliário, para 

efetivar as tentativas de equilibrar as dimensões econômica, ambiental e social, é 

preciso uma mudança de paradigma, assumindo que o desenvolvimento vai além do 

crescimento econômico. No contexto de ações voltadas ao desenvolvimento 

sustentável realizadas por construtoras durante a prospecção e execução de 

empreendimentos imobiliários na periferia urbana, revela-se a importância de ações 

preventivas, sendo a evolução das legislações um modo de assegurar que os 

cuidados ambientais e sociais sejam concretizados. No entanto, acredita-se que 

para se alinhar aos pilares da sustentabilidade, mostra-se necessário ir além da 

fiscalização e punição, propondo políticas públicas que estimulem iniciativas com 

essa função.     

Dessa forma, através da síntese dos resultados alcançados sobre os objetivos 

específicos propostos para o problema de pesquisa, pode-se evidenciar o 

atingimento do objetivo geral. A participação da indústria da construção civil na 

expansão da periferia urbana de Santa Cruz do Sul no período 2006-2015 ocorre por 

meio de um conjunto de dinâmicas do mercado imobiliário, no qual se pode observar 

os movimentos de articulação e de contraposição de distintos agentes sociais, 

produtores e usuários, no processo de (re)produção do espaço urbano. Somado a 

isso, as análises evidenciaram que a questão da sustentabilidade está estreitamente 

relacionada a este processo, e pelo fato de ainda existirem lacunas para a sua 

compreensão, demonstra-se a relevância de aprofundá-la em pesquisas futuras. 

Assim, tendo em vista a multiplicidade de fatores a analisar sobre a expansão 

da periferia urbana e as suas contradições, não se teve aqui a pretensão de esgotar 
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as considerações sobre o processo, mas sim contribuir com uma análise tendo como 

foco o Município de Santa Cruz do Sul, embasada em referencial teórico-

metodológico, destacando a importância de pesquisas que contemplem essa 

temática para os estudos do desenvolvimento regional. 

Nesse sentido, entre as recomendações de pesquisa, destaca-se a relevância 

de analisar as dinâmicas de expansão da periferia urbana tendo por base novos 

recortes, visto a possibilidade de cotejar os resultados obtidos a partir da pesquisa 

realizada em Santa Cruz do Sul, tanto em âmbito regional, perante outros municípios 

do Vale do Rio Pardo, quanto em âmbito nacional, tomando por base outras cidades 

médias brasileiras. Desse modo, a partir da observação dos distanciamentos e 

aproximações em relação à realidade de outros municípios, contribuirá para melhor 

compreensão das dinâmicas que permeiam a (re)produção do espaço urbano. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

Convidamos o(a) Sr.(a) a participar da Pesquisa “A indústria da construção civil e a 

expansão da periferia urbana de Santa Cruz do Sul/ RS - Brasil”, sob a 

responsabilidade da aluna Jordana Margareth Reis - orientada pela Prof.ª Dr.ª Erica 

Karnopp e Coorientada pela Prof.ª Dr.ª Rosí Cristina Espíndola da Silveira-; a qual 

pretende caracterizar a indústria da construção civil em Santa Cruz do Sul/ RS; 

analisar as estratégias de atuação da indústria da construção civil na periferia 

urbana; e identificar que ações, voltadas ao desenvolvimento sustentável, são 

adotadas pelas construtoras durante a prospecção e a execução de 

empreendimentos imobiliários na periferia urbana. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista gravada ou transcrita. 

Se depois de consentir em sua participação o(a) Sr.(a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo 

e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O(a) Sr.(a) não terá nenhuma despesa e 

também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada 

em sigilo. Para qualquer outra informação, o(a) Sr.(a) poderá entrar em contato com 

a aluna no endereço Av. Independência, 2293, UNISC, Bloco 10, Sala 1023, Bairro 

Universitário, Santa Cruz do Sul, pelo celular 51-99337-8220.  

 

Consentimento Pós–Informação 

 

Eu, __________________________________________________________, fui 

informado(a) sobre o que a aluna quer fazer e porque precisa da minha colaboração, 

e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que 

não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em 

duas vias que serão ambas assinadas por mim e pela aluna, ficando uma via com 

cada um de nós.  

 

 

____________________________               ____________________________ 

                    Assinatura do(a) Voluntário(a)                                    Assinatura da Aluna 

 

Data: ___/ ____/ _____     
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APÊNDICE B – Roteiros de entrevista semiestruturada 
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Características gerais da construtora (origem, porte) x     

A atuação da construtora (sozinha ou com parcerias) x     

O motivo de construir na periferia urbana de Santa Cruz do Sul x     

A tipologia dos produtos imobiliários que a construtora executa (locais) x     

A propriedade do terreno dos empreendimentos (próprio; parceiro) x   x  

O público alvo da construtora x     

Os cuidados ambientais na construção e tecnologias construtivas x     

O valor comercial dos empreendimentos com apelo ao sustentável x     

A possibilidade do cliente financiar o imóvel x     

Os critérios observados quando seleciona um local para construção 
(reflexos ambientais e sociais) 

x     

A realização de análise pós consumo junto aos clientes (como e quando) x x    

O entendimento do que consiste a periferia urbana (e seu potencial) x x x x x 

A expansão da periferia urbana no período 2006-2015 (mudanças) x x x x x 

A visão do(a) Sr.(a) a respeito do significado de desenvolvimento, no 
contexto da periferia urbana, e a participação da construção civil 

x x x x x 

A possibilidade de equilíbrio entre as dimensões ambiental, econômica e 
social, para um desenvolvimento sustentável (incluindo as dificuldades) 

x x x x x 

A seleção de um loteamento / condomínio como moradia  x    

A realização de algum tipo de financiamento para adquirir o imóvel  x    

A preocupação das construtoras em relação ao meio ambiente (medidas 
adotadas) (mananciais; preservação de matas; tratamento de efluentes)  

 x x x  

A preocupação das construtoras em relação aos reflexos sociais, como 
sobre o bem-estar da comunidade (de que modo) 

 x x x  

A acessibilidade das camadas sociais a aquisição de imóveis com apelo 
ao sustentável (ex.: cisterna; aquecimento de água por energia solar) 

 x x x x 

As legislações que regulam as construções executadas na periferia 
urbana de Santa Cruz do Sul (e sua aplicação) 

  x   

O mercado imobiliário em Santa Cruz do Sul    x  

A participação de imobiliárias na decisão para construir empreendimento    x  

A indústria da construção civil em Santa Cruz do Sul (origens e portes)     x 

As parcerias no mercado da construção civil     x 

Os agentes com quem se relaciona na produção dos empreendimentos     x 

A questão do desenvolvimento sustentável     x 

Fonte: elaborado pela autora, 2017. 


