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RESUMO 
 

A reestruturação urbana se relaciona com as mudanças da economia global em 
tempos de constantes inovações produtivas e tecnológicas. Tais mudanças têm 
promovido alterações nos modos de produção e na dinâmica de acumulação de 
capital e ocasionado reflexos na dinâmica de urbanização das cidades, nas mais 
diferentes escalas. Esta relação entre economia e a cidade juntamente com seus 
resultados é a base de estruturação deste trabalho que busca analisar as 
consequências desta interação no município de Lajeado com a região do Vale do 
Taquari no Rio Grande do Sul. Este município se configura como polo regional e 
exerce influência sobre os demais municípios regionais assim como experimenta os 
reflexos da dinâmica econômica regional. Tais relações têm influenciado em 
mudanças na configuração espacial e na forma estrutural da malha urbana de 
Lajeado, resultado da dinâmica recente do mercado imobiliário e das ações e 
relações entre os demais agentes formadores do espaço urbano. Buscando analisar 
os processos recentes de urbanização e de reestruturação urbana na cidade de 
Lajeado e sua relação com a dinâmica de desenvolvimento regional no Vale do 
Taquari, estruturamos este trabalho em três partes. Incialmente apresentamos um 
sistema de conceitos de suma importância para o entendimento deste estudo 
seguido por uma apresentação de dados sociais, econômicos e demográficos que 
demonstram as relações entre o município e a região da qual a cidade de Lajeado 
se apresenta como polo. Como última parte analisamos a tipologia dos novos 
produtos imobiliários, os condomínios residenciais que se tornaram as principais 
formas construídas de uso residencial presentes na reestruturação urbana de 
Lajeado, os agentes promotores destas mudanças, suas estratégias e formas de 
atuação. 
 
Palavras chave: Condomínios Residenciais. Reestruturação Urbana. Lajeado. Vale 
do Taquari. 
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ABSTRACT 
 

Urban restructuring is related to global economy changes when there are constant 
technological and productive changes. Those changes have been responsible for 
modifications in the productions systems and the dynamics of capital accumulation 
and when there are reflexes in the cities urbanization, in different scales. This relation 
between economy and the city and its results is the foundation of this study which 
aims to analyze the consequences of this interaction between the city of Lajeado and 
Vale do Taquari region in Rio Grande do Sul. This city is placed as a local pole and 
influences other local towns as well as it experiments the reflexes of the local 
economy. Those relations have influenced changes in the urban configuration and 
the structural way of urban mesh of Lajeado, resulted from the recent dynamics of 
the state market and the actions and relations among other agents of the urban area. 
This work was structured in three parts in order to analyze recent processes and the 
restructuring of urbanization in Lajeado and its relation with the local development in 
Vale do Taquari. First we set a system of important concepts for the understanding of 
this study, followed by the presentation of social, economic and demographic datas 
which define Lajeado as a local pole.  In the third and last part, we analyze the 
typology of new state products: horizontal condominiums, which became the main 
structure built for living in the urban restructuring of Lajeado, acting as changing 
agents, its strategies and ways of acting. 
 
Keywords: Horizontal Condominiums. Urban Restructuring. Lajeado. Vale do 
Taquari. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cada novo ciclo econômico e principalmente após a década de 1990 com 

a flexibilização das relações de trabalho e produção, modificam-se as relações com 

o território. A abertura econômica aos produtos importados, resultante da adoção de 

políticas neoliberais introduzidas no governo de Fernando Collor e que tiveram 

continuidade nos dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, 

forçaram modificações na estrutura produtiva bem como nas condições e relações 

de trabalho que tornaram imperativa uma reestruturação intra-urbana e interurbana 

no território.  

Na cidade de Lajeado, no Vale do Taquari – RS, também é possível se 

observar esta nova dinâmica econômica, a partir dos últimos vinte anos, 

influenciando mudanças na dinâmica socioespacial deste polo regional como o 

crescimento populacional, o aumento da urbanização, o lançamento de novos 

produtos imobiliários, as melhorias nas vias de escoamento de produção e obtenção 

de matéria prima, a influência nos aspectos socioculturais e a ampliação dos fluxos 

migratórios. Além destas mudanças de aspecto socioespacial, este novo ciclo 

contribuiu para que ocorressem mudanças nas relações sociais e de trabalho na 

economia regional e nas relações interurbanas, isto é, entre as diferentes cidades 

que compõem a rede urbana do Vale do Taquari.  

A promoção imobiliária atua nas cidades promovendo profundas 

modificações no espaço intra-urbano e interurbano. A obsolescência das 

construções com o lançamento de novas tendências e novos empreendimentos 

imobiliários; a gentrificação do centro urbano deteriorado que passa a receber 

melhorias construtivas tornando-se atraente às classes médias e altas; as novas 

relações centro x periferia, com a apropriação das franjas da malha urbana também 

pelas classes mais abastadas financeiramente modificando o paradigma centro-rico 

versus periferia-pobre e mais incisivamente a formação desta malha urbana.  

A organização do espaço no caso de Lajeado, no Vale do Taquari – RS, se 

dá no contexto de um município quase que exclusivamente urbano, em razão dos 

processos de emancipações municipais ocorridos na região. Característica desta 

cidade altamente urbanizada é o direcionamento da sua economia para os setores 

de comércio e serviços que, através dessa função urbana, alteram as relações intra 

e interurbanas com as demais cidades da região. Na cidade de Lajeado, centro 
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regional e foco deste estudo, observa-se além da expansão comercial e de serviços 

a existência de um centro universitário como atrativo populacional e de novos 

investimentos empresariais, decorrentes do lançamento de novas tecnologias e da 

mão de obra especializada disponível. 

As migrações inter regionais e intra regionais que geram a necessidade de 

novas estruturas urbanas para receber esta parcela da população que migra para o 

principal centro regional, Lajeado, em busca de emprego e melhores salários, 

também contribuem para uma saturação da malha urbana e dos transportes urbanos 

e para uma miscigenação cultural e identitária (SOARES, 2006).  

Buscando compreender a atual estrutura urbana e o seu processo de 

formação ocorrido mais precisamente nos últimos vinte anos, definimos um conjunto 

de objetivos que serviram para guiar nosso caminho de pesquisa. A saber: 

 - Analisar o processo de desenvolvimento regional do Vale do Taquari a 

partir da década de 1990 até os dias atuais; 

- Identificar e analisar as principais mudanças na configuração e na 

organização espacial da cidade de Lajeado decorrentes dos processos de 

urbanização e de reestruturação urbana;  

- Caracterizar os principais agentes produtores destas mudanças e suas 

formas e estratégias de atuação na reestruturação urbana da cidade de Lajeado;  

-Identificar nos principais períodos da evolução urbana da cidade, quais as 

formas de ocupação e uso do solo que caracterizaram o processo de urbanização. 

Visando alcançar estes objetivos pré-estabelecidos, nos baseamos em um 

sistema de conceitos que orientaram a reflexão teórica e o caminho de pesquisa. 

Assim como a utilização deste sistema de conceitos, o levantamento de dados 

demográficos, sociais e econômicos relacionados ao município de Lajeado e ao Vale 

do Taquari, formaram a base teórica e empírica para a análise das relações 

regionais e municipais. Com este embasamento teórico e estatístico partimos para o 

levantamento de dados junto ao Poder Público Municipal e aos principais agentes 

atuantes na formação do espaço urbano, para desta forma compreender como 

Lajeado se desenvolveu até chegar à atual configuração urbana. A utilização de 

imagens de satélite juntamente com o levantamento de campo forneceram a base de 

dados para a análise e reconhecimento destas dinâmicas urbanas e também da 

identificação dos principais agentes formadores do espaço urbano.  
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O presente trabalho está constituído por essa introdução que corresponde 

ao primeiro capítulo da dissertação, e por outros três capítulos. No segundo capítulo 

apresentamos um conjunto de conceitos que serviram de base teórica e 

epistemológica para a compreensão da formação e das transformações 

socioespaciais que o espaço regional, e notadamente o espaço urbano de Lajeado 

apresentaram no período analisado.  

O entendimento do conceito de território e das diferentes relações entre 

Lajeado e o Vale do Taquari forneceram a base para a compreensão de sua 

formação espacial e de sua importância como polo regional, influenciando e sendo 

influenciada por estas relações.  

O fato de Lajeado se constituir como uma cidade média se inserindo nas 

dinâmicas mundiais de reprodução do capital, apresenta a nova escala de 

importância de cidades de porte intermediário entre as grandes metrópoles e as 

cidades pequenas. As cidades médias passaram a se destacar nas redes e 

conexões urbanas contemporâneas por seu forte papel econômico e social atraindo 

investimentos que a malha urbana metropolitana não podia mais abrigar. Este novo 

papel das cidades de porte médio influenciou a reestruturação do seu espaço 

urbano para abrigar este novo papel, principalmente sob a influência das estratégias 

dos agentes formadores do espaço urbano.  

No terceiro capítulo buscamos caracterizar a organização do espaço 

regional do Vale do Taquari bem como do município de Lajeado. Analisamos as 

características, a dinâmica e as relações demográficas, econômicas e sociais que se 

formam nesta região. De que forma Lajeado influencia o Vale do Taquari e de que 

forma acontece o contraponto: como a região do Vale do Taquari influencia na 

estrutura urbana de Lajeado.  

No quarto e último capítulo deste estudo apresentamos os resultados 

obtidos na análise dos processos de urbanização e de reestruturação urbana com 

base nos conceitos utilizados e na caraterização socioespacial e econômica de 

Lajeado e do Vale do Taquari realizadas nos capítulos anteriores. Buscando 

conhecer como se deu o desenvolvimento urbano de Lajeado e as legislações 

urbanísticas criadas no decorrer de seu desenvolvimento como polo regional 

conseguimos compreender melhor a formação de sua estrutura urbana 

contemporânea.  
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A pesquisa de campo possibilitou a identificação de diferentes produtos 

imobiliários com destaque para a construção de condomínios de sobrados que se 

tornaram uma característica marcante na malha urbana Lajeadense. A repetição 

desta tipologia apresentou diferentes faces de um mesmo produto onde distintas 

escalas de interação pessoal entre seus moradores se mostrou como um dos 

principais fatores de escolha na compra destes imóveis.  

Nesse último capítulo apresentamos também os diferentes agentes 

formadores do espaço urbano Lajeadense e suas estratégias de ação. A realização 

de entrevistas estruturadas com diferentes agentes possibilitou traçar melhor o perfil 

do mercado imobiliário, quais suas tendências e os próximos desafios para uma área 

da economia que se apresenta bastante agitada. Importante ressaltar que a 

utilização dos dados obtidos através das entrevistas teve o consentimento dos 

entrevistados através da assinatura de um Termo de Consentimento (APÊNDICE J).  

Por fim cabe mencionar que essa pesquisa foi realizada de modo articulado 

com o trabalho de pesquisa realizado pelo GEPEUR – Grupo de Pesquisa e Estudos 

Urbanos e Regionais, ligado ao PPGDR-UNISC, sobre o processo de valorização 

imobiliária e reestruturação urbana nas cidades médias das regiões dos Vales do 

Rio Grande do Sul. As discussões, reflexões teóricas e construções metodológicas 

realizadas em conjunto com os seus pesquisadores e alunos, muito auxiliaram nosso 

caminho de pesquisa e na elaboração dessa dissertação.  
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2 ESTABELECENDO CONCEITOS 

 

Para a elaboração deste capítulo inicial foi realizada uma pesquisa descritiva 

com o intuito de analisar o estado da arte pertinente aos conceitos fundamentais 

para o entendimento deste estudo. Desta forma, buscamos aqui apresentar os 

conceitos de: espaço, território, região, cidade média, mercado imobiliário, renda da 

terra, periferia, segregação, reestruturação intra-urbana e reestruturação 

interurbana, assim como seus derivados. Tais conceitos podem ser encontrados 

materializados no espaço urbano contemporâneo assim como se manifestam na 

cidade de Lajeado e na região do Vale do Taquari.  

Esta pesquisa bibliográfica tem como principal objetivo descrever as 

características de determinadas dinâmicas urbanas e estabelecer relações como o 

objeto de estudo que neste caso é a cidade de Lajeado no Vale do Taquari. 

O estabelecimento de conceitos serve como base para estudos diversos que 

são aprofundados e relacionados no decorrer da construção do conhecimento. 

Analisar e relacionar diferentes conceitos faz parte deste processo de 

aperfeiçoamento.  

Os conceitos servem para que seja possível atingir a compreensão de 

determinados objetos e fenômenos, constituindo-se de um instrumento de 

conhecimento e pesquisa. Um conceito não se confunde com o real, mas é uma 

representação desta realidade e por isso só pode ser originado após o 

acontecimento deste evento ao qual representa (LENCIONI, 2008).  

Da mesma forma que um conceito é fundamental para o entendimento de 

uma determinada disciplina, ele também pode ter relevância para outras linhas de 

pensamento que o definem de acordo com sua trajetória. 

 

2.1 Espaço, espaço urbano e região 

  

A partir do momento em que o homem deixa de ser nômade e passa a se 

fixar num determinado espaço, uma porção de solo, ele dá início a um processo que 

vai modificá-lo e reproduzi-lo de acordo com suas necessidades. Modifica-se 

também sua relação com o meio, pois a sociedade cria novas técnicas para suprir a 

necessidade de sobrevivência utilizando este espaço por períodos mais longos 

(CARLOS, 2001). 
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A relação entre homem e natureza se modifica a partir do processo de 

trabalho que vai definir o novo espaço, este, derivado do desenvolvimento da 

sociedade. Este espaço produzido pela sociedade dela se torna inseparável. A 

reprodução do espaço enquanto produto destas relações sociais tem cunho histórico 

e carrega consigo as consequências das decisões tomadas em períodos anteriores. 

Está fortemente relacionado ao cotidiano e se materializa na forma de apropriação e 

ocupação de determinado lugar num determinado contexto histórico (CARLOS, 

2001).  

Segundo Correa (1989), o espaço urbano se forma com a sobreposição de 

interesses que se caracterizam pelos diferentes usos do solo urbano. Esta 

organização espacial da cidade segundo a possibilidade de acesso e de uso nos 

apresenta o espaço urbano como um espaço fragmentado, porém articulado. 

Fragmentado, pois cada fragmento/fração desenvolve suas próprias características, 

independente do restante da malha urbana. Articulado, pois as diferentes partes 

deste espaço se relacionam de alguma forma específica.  

As relações entre as distintas parcelas do espaço urbano se materializam 

com a circulação de pessoas, capital e informações que nem sempre são visíveis 

espacialmente. São relações virtuais, espaciais e sociais que estão baseadas na 

diferenciação social e de classes. Logo, pode-se afirmar que o espaço urbano, além 

de ser articulado e fragmentado também é um reflexo da sociedade e das relações 

entre as diferentes classes sociais. A sociedade capitalista e desigual, materializa no 

espaço urbano as diferenças sociais dos grupos que ocupam cada espaço de 

acordo com sua renda e classe social (CORREA, 1989).  

Seguindo esta linha de raciocínio, temos então o espaço urbano 

fragmentado, articulado e reflexo da sociedade. A vida urbana, assim como as 

relações sociais, se modifica de acordo com novas dinâmicas espaciais, resultado 

dos novos interesses dos atores que produzem e modificam o espaço urbano, 

fazendo com que este espaço também seja mutável e construído ao longo do tempo. 

O espaço urbano é condicionante e reflexo das relações sociais. É o lugar onde 

acontecem disputas pelo poder e consequentemente se apresenta como resultado 

destas lutas sociais. É onde a vida urbana acontece e por esta razão é a 

representação destas disputas (CORREA, 1989).  
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O espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo e 
condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto 
social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas 
por agentes que produzem e consomem espaço. São agentes sociais 
concretos, e não um mercado invisível ou processos aleatórios atuando 
sobre um espaço abstrato. A ação destes agentes é complexa, derivando 
da dinâmica de acumulação de capital, das necessidades mutáveis de 
reprodução das relações de produção, e dos conflitos de classe que dela 
emergem (CORREA, 1989, p. 11). 

 

O espaço urbano se constrói e se reproduz de forma distinta e contraditória, 

tendo como produto a desigualdade social. Dentre as materializações urbanas das 

relações sociais numa sociedade capitalista, está o surgimento de diferentes usos e 

valorização imobiliária nas frações específicas da malha urbana. A segregação sócio 

espacial é reflexo destas dinâmicas de uso e apropriação do solo segundo os 

interesses dos agentes produtores do espaço urbano (CARLOS, 2001). 

A análise do espaço urbano e suas dimensões intra e interurbana não pode 

se dissociar da definição dos conceitos de rede urbana e de região, pois cada uma 

delas é condicionante e reflexo do outra. A escala espacial de um município não 

serve mais como área de análise de um determinado fenômeno urbano, deve-se 

considerar a rede de relações onde está inserido para que esta análise seja 

completa (VILLAÇA, 2003). Não podemos desconsiderar as regiões de influência e 

as conurbações urbanas típicas das novas cidades médias como a cidade de 

Lajeado, polo regional do Vale do Taquari.  

O espaço, quando tratado como resultado dos processos econômicos, se 

apresenta mutável, pleno de transformações e flexível aos interesses vigentes. No 

entanto, não se pode estabelecer que o espaço é resultado apenas das formas de 

produção. Na verdade a economia que envolve a produção, consumo, distribuição e 

circulação tem maior abrangência que simplesmente a produção na configuração 

espacial e na estruturação do espaço intra-urbano e consequentemente do espaço 

regional (VILLAÇA, 2003). 

Os interesses do consumo são predominantes nesta estruturação intra-

urbana, pois concordamos com Villaça ao afirmar que o espaço urbano se configura 

como local de disputas pelo espaço e é produto do trabalho (VILLAÇA, 2003). 

Assim como a construção do conceito de espaço urbano, o conceito para a 

categoria região se torna complexo diante da necessidade de acompanhar o 

processo de evolução dos sistemas e das redes que regem o desenvolvimento 

humano. 
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A vida humana e a formação das regiões sempre estiveram relacionadas às 

condições ambientais, na relação do homem com o clima e com os recursos 

naturais. Fato é que a distribuição dessas riquezas do trabalho e do capital não é 

dada de maneira homogênea pelo espaço, o que não justifica de fato a 

superioridade regional na esfera político-ideológica, mas sim na capacidade de ação 

e controle sobre o território. 

A adequação de um modo de produção padronizado não garante a 

homogeneidade das regiões. Ao contrário, ele instiga as diferenças como forma de 

produzir, em cada lugar, algum tipo de vantagem comparativa para a acumulação de 

capital (CORREA, 1997). 

A globalização e a desterritorialização do capital mostraram a debilidade de 

se adotar um conceito estático de região e o quanto é importante estar sempre o 

revendo, modificando, atualizando a região com a sociedade, com os modos de 

produção, com os diversos sistemas vigentes, e com o ambiente regional (CORREA, 

1997). 

A base do conceito de região está numa diferenciação autônoma de áreas 

resultante de processos naturais e sociais. Assim, a região se definiria como o 

resultado das possibilidades nela presentes, geradas pelo capital fixo e pelas 

relações políticas, sociais e culturais existentes dentro dela. A região é o resultado 

do fluxo de ações internas e externas (CARLOS, 2001a).  

O processo de homogeneização espacial que se observou no espaço 

urbano pós Segunda Guerra, marcado pela globalização e difusão de novas 

tecnologias de comunicação e informação, não diminui a importância deste conceito. 

O processo de regionalização surge como uma manifestação contra a 

homogeneização espacial e das técnicas de produção (CARLOS, 2001a). 

A regionalização passa a negar a nacionalização assumindo um novo 

sentido, se sobrepondo a nacionalização. A afirmação do sentimento de 

pertencimento a uma região integrada com o entorno harmônico num momento em 

que a globalização unifica e homogeneíza a paisagem mundial (CARLOS, 2001a). 

Diante do exposto anteriormente na tentativa de esclarecer os conceitos de 

espaço, espaço urbano e região se torna necessário especificar as principais 

características deste conceito, as quais serão adotadas pelos autores neste estudo:  

O espaço é a base da atuação humana na construção das relações sociais 

resultando num espaço urbano que se construiu ao longo do tempo.  
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A região é mutável, se modificando para não perder a sua identidade. A 

importância da região e da regionalização constituem a base das lutas contra a 

globalização e a padronização hodierna do espaço urbano.   

 

2.2 Território, territorialização, desterritorialização 

 

O conceito de território pode ser apresentado como a evolução do espaço, 

resultado da atuação do homem em diferentes âmbitos como brevemente 

apresentado anteriormente. Desta forma, a discussão sobre território é de interesse 

não somente da geografia, mas de várias áreas que encontram neste conceito sua 

base de atuação. Cada autor conceitua o território de acordo com suas concepções 

teórico-metodológicas, as quais podem se basear nas diferentes concepções: 

administrativas, políticas, culturais, econômicas, geográficas, etc. 

Ao definir os conceitos de espaço e território, o autor e geógrafo Claude 

Raffestin afirma que há uma forte distinção entre espaço e território, sendo o espaço 

anterior ao território. “O território se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma 

produção a partir do espaço” (RAFFESTIN, 1993, p. 51).  

O território tem caráter político e não pode ser confundido com o espaço. 

Segundo o autor o espaço é anterior ao território e dele indissociável. Um espaço só 

se torna território a partir das ações de um ator (que pode ser o homem, mas que 

não é necessariamente este) que se apropria deste espaço e o modifica.  

Segundo Claude Raffestin, o espaço é a realidade inicial dada, sobre a qual 

os atores sociais implantam melhorias, modificações e relações com outros espaços 

formando redes. Estes espaços, ao sofrerem estas interferências se tornam 

territórios. 

Para Raffestin (1993), o território é o espaço que foi modificado pela 

realização de ações, pela sua transformação segundo os interesses e demandas 

dos atores, visando dele obter poder e meios de se sustentar. A produção do 

território e o trabalho, sob a visão de Raffestin, não podem se manifestar sem revelar 

relações de poder entre os atores entre si e também entre os atores e o espaço. 

Flores (2006, p. 4), afirma, ao falar de Raffestin, que o território é resultado de um 

“processo de construção social” onde há uma ação social que se apropria de um 

determinado espaço.  
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Raffestin (1993) afirma que o território se configura pela atuação dos atores 

em pontos específicos. Estes pontos se ligam uns aos outros através das 

retas/linhas que representam as relações entre estes atores. Os nós/pontos mantêm 

relações entre si através das linhas, formando as redes territoriais. Estes pontos 

também delimitam o território e podem se relacionar com nós localizados 

externamente à esta malha dando dinamicidade e fluidez ao território (RAMBO; 

RÜCKERT, 2008). Tais relações entre os nós podem ser competitivas ou 

cooperativas, formando redes e fluxos de mercadorias, informações, valores, cultura, 

etc. 

 

A representação proposta aqui é, portanto um conjunto definido em relação 
aos objetivos de um ator. Não se trata pois do "espaço", mas de um espaço 
construído pelo ator, que comunica suas intenções e a realidade material 
por intermédio de um sistema sêmico. Portanto, o espaço representado não 
é mais o espaço [...] o espaço que se tornou o território de um ator, desde 
que tomado numa relação social de comunicação (RAFFESTIN, 1993, p. 53, 
grifos do autor). 

 

Para o autor, os atores agem em determinados pontos fortalecendo as 

relações entre eles, e assim desenvolvendo e fortalecendo o território. A malha 

territorial não se limita a definições políticas (uma cidade ou um estado), e sim 

representa a área de atuação de um determinado poder.  

É preciso tomar cuidado para não simplificarmos o conceito de território 

como a “simples materialidade do espaço socialmente construído, nem com um 

conjunto de forças mediadas por esta materialidade”. Tal conceito é muito mais 

abrangente. A apropriação de determinado território num sentido simbólico (como 

por exemplo os territórios religiosos ou de raças) e de domínio que possui um 

enfoque concreto e político-econômico. Portanto, o território é reflexo de relações de 

apropriação e domínio de um espaço socialmente partilhado (LIMONAD; 

HAESBAERT, 2007, p. 42).  

Pecqueur (2009) cria dois conceitos diferenciados para território: o território 

dado e o território construído. O território dado é o território geográfico, definido por 

limites territoriais, estabelecido por decisões político-administrativas. Esta 

delimitação de território tem como objetivo a aplicação de políticas de 

desenvolvimento de uma região. É um território imposto politicamente. Já o território 

construído, ou espaço-território é resultado de ações sociais em um espaço 

geográfico visando o bem comum destes atores.  
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Ainda segundo Pecqueur (2009), os recursos ambientais e socioculturais de 

um território podem ser genéricos ou específicos. Se utilizarmos os aspectos 

genéricos como base de produção, não criaremos uma forma de identificação, não 

produzindo uma diferenciação deste determinado território com relação aos demais. 

Cria-se um produto sem relação de identificação com o território. Os recursos 

genéricos são independentes e podem estar presentes em diversos locais não 

servindo como identificação territorial. Ao utilizarmos os recursos específicos como 

forma de relacionar o produto ao seu local de origem, estamos criando empatia e 

fortalecendo os laços com o território. Ao contrário dos ativos genéricos, os 

específicos estão fortemente ligados ao local e as pessoas que o produzem.  

Para se obter uma produção diferenciada é necessário identificar estes 

recursos específicos e criar estratégias voltadas para a promoção do território a 

partir de suas especificidades e diferenciação. Quando o território se utiliza de seus 

ativos específicos está criando laços afetivos entre o local e a sociedade, o 

sentimento de identificação e valorização, não apenas como espaço de produção, 

mas como local de realização pessoal e afetiva. São resultados da união de fatores 

histórico-culturais aos fatores naturais deste território.  

É desta forma que Pecqueur vê a territorialização, orientada a partir de 

especificidades sobre as quais se estabelecem as relações entre produtores e 

consumidores.   

Pecqueur (2009) cria o conceito de cesta de bens, que está relacionada aos 

aspectos de identificação de um território/territorialização. A cesta de bens consiste 

em criar uma identidade territorial para vários produtos onde um alavanca a venda 

dos demais e assim sucessivamente, por possuírem a mesma procedência e origem. 

Este sistema cria cooperação entre os diferentes produtores que se beneficiam 

mutuamente desta certificação de procedência. Todos os atores se beneficiam desta 

territorialização, desta indicação de qualidade relacionada ao território. 

De acordo com Pecqueur (2009), a economia local deve se sobrepor a 

global. A caracterização de uma região não se dá apenas pela produção industrial, e 

sim por sua produção agrícola, pelos recursos naturais e por tudo aquilo que se 

pode fazer baseado nestas características, como a produção de artigos perecíveis, 

de matéria-prima – elementos vivos e ricos de características específicas - para 

serem transformados e consumidos.  
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Segundo Santos (1996), devemos levar em conta não apenas o território 

usado, a forma, mas também o território vivido, o produto histórico do trabalho. O 

espaço é resultado da ação humana e é reflexo e condição da sociedade.  

 

O território usado é o chão mais a identidade. Identidade é o sentimento de 
pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, 
o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da 
vida (MILTON SANTOS apud RAMBO; RÜCKERT, 2008, p. 1). 

 

Podemos afirmar então que a existência do território vivido está relacionada 

com a experiência de vida, a convivência dos atores neste espaço, dando valor 

também aos processos históricos. Dá destaque aos atores, ao trabalho e as relações 

de poder decorrentes destas atuações. O raciocínio de Milton Santos é muito 

próximo ao de Raffestin e acrescenta a identificação com o local como fator 

preponderante. O sentimento de pertencer ao local, a busca de melhorias em prol do 

bem comum, a conexão entre os atores, reforçando a territorialidade.  

Segundo este autor, “o espaço não é uma simples tela de fundo inerente e 

neutro” (SANTOS, 1996, p. 5). O espaço vai se modificando e se atualizando de 

acordo com as necessidades dos atores. Adquire significados diferentes a cada 

período, principalmente quando relacionado aos processos produtivos, que se 

modificam ciclicamente impondo ao espaço uma adequação aos processos de 

produção e definem o que será o território, e como serão suas configurações. 

Milton Santos também apresenta o trabalho como ponto importante para a 

compreensão do território, uma vez que o território é consequência das ações em 

âmbito social, econômico, e cultural juntamente com o movimento da sociedade no 

decorrer da sua história visando se adequar as técnicas e meios de produção 

hegemônicos.  

Diante dos processos de globalização vigentes, o território amplia sua 

abrangência conceitual trazendo novos conceitos à tona. Impossível dissociar 

território globalizado dos processos de territorialização e desterritorialização que se 

manifestam no espaço urbano globalizado. 
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2.3 Cidade média 

 

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) uma cidade 

deve ter entre 100 e 500 mil habitantes para ser caracterizada como cidade média, 

independente de sua área territorial ou taxa de urbanização.  Este conceito sofre 

inúmeras críticas principalmente dos geógrafos e dos urbanistas. De acordo com 

estes estudiosos, o número de habitantes, ao ser estudado isoladamente, não reflete 

as relações intra e interurbanas muito menos a dinâmica espacial de qualquer 

cidade. Por exemplo: uma cidade com 120.000 habitantes espalhados numa malha 

urbana dispersa e descontínua, com fortes características rurais, não reflete o 

dinamismo e a centralidade que o conceito de cidade média segundo geógrafos e 

arquitetos representa.  

A dificuldade de se utilizar critérios demográficos para se definir cidade 

média reside no fato de que deve-se levar em conta o grau de urbanização e o 

sistema de povoamento de uma cidade. Já a utilização de critérios funcionais na 

definição deste conceito esbarra no próprio conceito de urbano. Alguns países 

consideram urbanos os aglomerados com mais de 200 habitantes como a 

Dinamarca, enquanto Portugal exige 10.000 habitantes para classificar um município 

como urbano. Estas disparidades justificam a inadequação de se relacionar o 

tamanho das cidades ao seu papel na rede urbana (COSTA, 2002). 

Nem sempre há correspondência entre a dimensão da cidade e o seu papel 

na rede em que ela está inserida, uma vez que a importância e o papel 

desempenhado dependem de outros fatores como o contexto regional, o tipo de 

povoamento ou o nível de desenvolvimento econômico de cada país. 

Para os profissionais da Geografia e do Urbanismo, uma cidade média deve 

ter outras características além da densidade populacional para ser caracterizada 

com tal. São estas características que serão apresentadas a seguir e que serão 

adotadas para conceituar cidades médias neste trabalho. 

A importância de se conceituar as cidades médias surge com a emergência 

destas cidades não metropolitanas nos cenários econômicos nacional e mundial. 

Com a saturação da malha urbana das metrópoles que já não conseguem atender a 

demanda por emprego e vida urbana da população, as empresas desconcentram 

suas linhas de produção em direção a outras localidades, criando novos pontos de 
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investimento de capital industrial e imobiliário e consequentemente novas 

centralidades.  

A desconcentração industrial não deve ser confundida com descentralização 

industrial. Na desconcentração industrial, as unidades fabris saem da metrópole em 

direção as cidades médias, porém a gestão e a tomada de decisões continuam 

centralizadas nas grandes metrópoles (DAMIANI, 2006). 

As cidades médias são uma alternativa de vida às populações. Pela sua 

dimensão tem as vantagens da urbanização metropolitana sem sofrer as 

consequências negativas das cidades com grandes dimensões. Adquirem 

características e vantagens de uma cidade grande porém sem absorver as 

desvantagens desta (COSTA, 2002).   

Diante destes aspectos, observa-se que as cidades médias se caracterizam 

por: 

1. Internacionalização dos sistemas sociais e produtivos como consequência 

da globalização. Algumas dessas cidades possuem papel mais importante 

no contexto mundial do que no contexto regional; 

2. Interação em redes fazendo com que abranja não apenas o capital 

regional mas também capital mundial e desterritorializado; 

3. Transformação do espaço geográfico em espaço de fluxos onde a 

comunicação e a transferência de informações e capitais acontece em 

altíssima velocidade (COSTA, 2002). 

No estudo das cidades médias deve-se sempre levar em conta a ampliação 

das escalas de atuação (geográficas) e de abrangência espacial que podem ser 

muito mais amplas que a cidade ou a rede urbana. Está relacionada a interação 

entre redes urbanas diferentes. Não é mais fundamental para uma empresa estar 

instalada numa metrópole para estar inserida no mercado. Modifica-se toda a rede 

de relações entre as cidades de diferentes portes e posições hierárquicas. Quase 

não há mais hierarquia entre as cidades, e quando há, elas são renovadas 

constantemente. 

As modificações pelas quais passam as cidades médias tem estreita relação 

com a ação de grandes empresas com atuação nacional ou internacional. As 

cidades médias ganham padrões de consumo e lazer semelhantes à metrópole para 

atender aos novos usuários. 
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A alteração do papel de uma cidade dentro da rede urbana influencia as 

demais cidades que fazem parte desta rede mesmo tendo diferenças marcantes 

entre si. Nenhuma cidade dentro de uma rede fica inerte às modificações na escala 

de atuação nas operações empresariais. Com a globalização, o papel da cidade e 

sua função na rede urbana não se limitam mais ao espaço regional, alcançando uma 

escala mundial. 

Além de ter destaque no contexto regional, nacional e mundial, as cidades 

médias devem promover inovação e desenvolvimento sustentável relacionado a um 

“processo de mudança no qual a exploração dos recursos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais se enquadrem tanto nas 

exigências do futuro com nas do presente.” (COSTA, 2002, p. 18). Este conceito 

incorpora os princípios de justiça e equidade social, de produção de economias 

eficientemente sustentáveis e de equilíbrio entre o patrimônio construído, cultural e o 

patrimônio ambiental    

A globalização e a facilidade de comunicação proporcionada pelas novas 

tecnologias, abrem a possibilidade de contato entre cidades de diferentes dimensões 

criando uma complexa rede de relacionamentos e comunicação. Constroem-se elos 

financeiros de abrangência internacional com qualquer cidade, de qualquer porte e 

principalmente entre as cidades médias. 

 

2.4 Renda da terra, mercado imobiliário e os agentes produtores do espaço 

urbano  

 

A posse de terra urbana se constitui como uma das facetas do capital – a 

sua vertente imobiliária, pois é capaz de proporcionar renda aos seus detentores. 

Numa sociedade capitalista é comum que a terra seja motivo de disputas pelos 

distintos usos que podem ser aplicados a estas parcelas da cidade.  

O espaço se apresenta como condição necessária para a realização de 

qualquer atividade, incluindo a produção. Sem a posse de uma fração deste espaço 

não é possível realizar as atividades produtivas, tanto industriais como aquelas 

características do setor primário. 

A importância do sentido do espaço é minimizada quando este é reduzido ao 

simples quadro físico onde se realiza a distribuição e redistribuição da atividade e da 

economia como se fosse inerte a este processo. A análise do espaço se sobrepõe a 
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isto, tratando-o como plano “real e concreto, realizando a produção e reprodução 

das relações de produção – e em última instância, de reprodução da sociedade” 

(CARLOS, 2003, p. 439).  

O espaço não pode ser considerado um meio de produção, uma forma de se 

produzir algo. Este é condição para que haja produção. Neste raciocínio, a posse 

dos meios de produção que são alocados no espaço não se configura como 

condição única para a produção. Sem um espaço, aonde a produção vai se 

materializar?  

O processo de acumulação faz com que o espaço seja condição e produto 

deste processo e assim se configura como instrumento de dominação. É condição 

da acumulação do ponto de vista do capital para o qual o espaço assume a 

dimensão instrumental. É produto da acumulação materializado na urbanização 

diante das novas possibilidades de acumulação. É instrumento de dominação para o 

Estado que regula e controla o espaço das cidades construindo benefícios 

estruturais, criando novas áreas de expansão, modificando a malha urbana e a 

legislação vigentes. O espaço urbano se apresenta como contradição entre a 

produção do espaço da vida social e o espaço produzido para suprir as 

necessidades dos agentes econômicos e políticos (CARLOS, 2003). 

Os diferentes atores que estão envolvidos na produção do espaço urbano 

agem de acordo com seus interesses. Desta forma o espaço se configura como um 

local de disputa de interesses, onde aqueles que detêm a posse da terra impõem 

aos destituídos valores a serem pagos através da compra ou da locação destes 

imóveis. Tais atores que produzem o espaço visam obter lucro independente das 

atividades dos demais atores. Para alguns, a posse de parcelas do espaço está 

relacionada à materialização do sonho da casa própria. Para outros é apenas mais 

uma forma de reprodução ampliada do capital através da propriedade privada, das 

incorporações e dos empreendimentos imobiliários dispostos na malha urbana 

(VARGAS, 2011). 

Por ser irreprodutível, a terra se configura como um capital diferenciado dos 

demais. Não se pode produzir mais terra através do trabalho nesta mesma terra. 

Somente se produz os frutos deste trabalho aplicado na terra. Por sua 

irreprodutibilidade, as terras com maiores atrativos naturais são mais valorizadas e 

almejadas pelas classes mais altas da sociedade que podem pagar por estes 

atrativos. 
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Todo capital é resultado de alguma atividade produtiva e por isso o capital 

imobiliário se apresenta como um falso capital. Mesmo tendo valor, o qual se 

modifica com o tempo, esta rentabilidade não é resultado de uma atividade 

produtiva, mas sim da monopolização, da detenção da posse e da retenção ao 

acesso desta condição indispensável para a produção (SINGER, 1982). 

Como uma parcela de terra é um falso capital, não se tratando do resultado 

de nenhuma atividade produtiva, a renda da terra obtida através do capital 

imobiliário se forma com o somatório do valor imobiliário deste imóvel mais as taxas 

de juros que capitalizam tal bem. “Convém observar que o “valor” da propriedade 

imobiliária, na economia capitalista, não passa da renda que ela proporciona, 

capitalizada a determinada taxa de juros” (SINGER, 1982, p. 22, grifos do autor). 

O uso do solo é regulado pelos mecanismos de mercado que agem na 

formação do preço desta mercadoria através da possibilidade de utilização e de 

acesso a um espaço. Este acesso pode se dar pela compra de um título de posse ou 

pela locação de tal parcela de terra. Desta forma, o preço de mercado está 

relacionado ao valor que a demanda estiver disposta a pagar. Não depende da 

relação entre oferta e procura. Está relacionado, entre outras coisas, às 

características exclusivas de cada localização na malha urbana. 

Cada ponto no espaço urbano é peculiar diante do ponto de vista dos 

detentores dos meios de produção. Cada localização proporciona diferentes 

vantagens que vão influenciar os custos desta produção. 

Os proprietários fundiários buscam sempre a obtenção da maior renda 

possível através da comercialização de suas terras, e por este motivo a conversão 

de terras rurais em parcelas urbanas é de forte interesse destes atores, uma vez que 

a terra urbana tem maior valor de mercado que a terra rural. Neste sentido, a terra 

adquire maior valor de troca do que valor de uso.  

A renda obtida com o privilégio de fornecimento de determinado produto se 

caracteriza como uma renda de monopólio, onde uma localização específica confere 

aos seus ocupantes e proprietários uma renda adicional em função da exclusividade 

no fornecimento de determinada mercadoria. A renda de monopólio é decorrente do 

fato de que a localização privilegiada das empresas permite a cobrança de valores 

maiores por não haver concorrência com outros fornecedores naquela área. Esta 

renda é apropriada pelo proprietário do imóvel e não pelo seu usuário. O proprietário 
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cobra mais por sua utilização/comercialização em função desta exclusividade 

locacional (SINGER, 1982).   

Já a renda diferencial, é obtida pela localização distinta de alguma empresa 

junto á um mercado competitivo, estando fixada próxima aos concorrentes. Esta 

renda não significa aumento de preços, estando relacionada exclusivamente a uma 

maior renda obtida por uma localização privilegiada diante de seus concorrentes. Da 

mesma forma a apropriação desta parcela privilegiada de espaço urbano tem um 

custo maior que as demais. Desta forma, a renda diferencial está atrelada a um 

pagamento maior visando lucros maiores em função de sua localização (SINGER, 

1982).   

Algumas empresas obtêm vantagens ao se aglomerar devido à facilidade de 

comunicação que esta proximidade proporciona. Já a aglomeração do comércio e 

dos serviços em diferentes setores da malha urbana tem intenção de 

complementaridade facilitando a tomada de decisões por parte dos clientes que 

podem escolher diante de um maior número de ofertas. Para os comerciantes e 

prestadores de serviço estar próximo da concorrência significa saber quais as 

estratégias que estão sendo utilizadas na busca por uma maior clientela. 

A utilização do solo urbano com fins habitacionais também procura por 

vantagens locacionais, principalmente aquelas relacionadas ao acesso facilitado aos 

serviços urbanos: transporte, serviço de infraestrutura, escolas, comércio e 

principalmente o prestígio social da vizinhança. Grupos mais ricos tendem a se 

segregar do resto da cidade e do anseio dos membros da classe média de ascender 

socialmente. 

O preço médio de uma mercadoria se dá pela soma dos custos de produção 

mais a margem de lucro. Se empresas com localizações diferentes possuem custos 

de produção iguais (aqui falando da produção em si, não incluindo obtenção de 

matéria-prima, escoamento da produção e obtenção de mão de obra que podem 

estar relacionados ao transporte) as empresas que estiverem mais bem localizadas 

vão necessitar menores dispêndios financeiros para realizar a produção. Estas 

empresas obterão maiores lucros através da facilidade de acesso aos meios e vias 

de transporte e circulação obtendo um superlucro. Desta forma o preço de aquisição 

ou de locação vai sofrer interferência da localização na malha urbana estando 

relacionado ao lucro adicional que será obtido com tal posição. 
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 A produção do espaço urbano se dá pela incorporação de glebas rurais à 

malha urbana através da expansão do tecido urbano saturado em direção à zona 

rural. A verticalização é outra forma de produção de solo urbano. Neste caso porém 

não há expansão da malha urbana. A sobreposição de pavimentos e o consequente 

aumento da metragem quadrada disponibilizada para a venda num mesmo lote, 

aumenta os lucros dos proprietários e incorporadores, pois num mesmo lote se torna 

possível construir várias unidades e vendê-las ao preço do mercado.  

Segundo Smolka e Cunha (1980) é o elevado preço das terras melhores 

localizadas que determina o processo de verticalização e sua densa ocupação do 

solo. É necessário fazer grandes investimentos nestas áreas melhor localizadas e 

mais acessíveis para obter o retorno com a venda dos imóveis.  

Neste contexto, o mercado imobiliário se apresenta como introdutor de suas 

dinâmicas no espaço urbano através da imposição de normas e estratégias em 

busca de mais capital acumulado. A verticalização, a criação de solo urbano com a 

apropriação de zonas rurais ao espaço urbano, a demolição de edificações 

horizontais em zonas antigas para a construção de prédios verticalizados são 

algumas das estratégias do mercado imobiliário que impõe uma nova morfologia 

urbana, uma nova ordem que rompe com valores e conceitos ao mesmo tempo em 

que compõe uma nova identidade (CARLOS, 2003). 

O capital imobiliário compreende todo o circuito de acumulação de capital 

que resulta da apropriação de renda proveniente da produção e consumo de 

produtos imobiliários. A dinâmica dos diferentes atores se resume em: produção, 

circulação e comércio destes ativos e variam de acordo com suas expectativas de 

valorização e geração de lucro. Desta forma, este capital imobiliário não se resume 

mais apenas a forma mercantil, a comercialização (JURADO DA SILVA, 2012). 

O capital industrial se mistura ao capital imobiliário num contexto de maior 

fluidez do capital urbano e de fortalecimento das diferenças sociais no espaço. Um 

bem imóvel, ao se constituir como um ativo imobiliário gera renda via sua 

exploração, venda, locação ou arrendamento, possibilitando uma maior obtenção de 

lucro sobre seu uso e se tornando mais atraente para os investidores de diferentes 

áreas da economia.   

Esta integração entre capital financeiro e imobiliário resulta da ação dos 

incorporadores que podem ser investidores institucionais ou o Estado na produção 

do espaço urbano (JURADO DA SILVA, 2012). 
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O espaço tem valor de uso e valor de troca. O valor de uso está relacionado 

com a utilidade da terra, com suas características físicas e da necessidade daquele 

que a consome. Já o valor de troca se relaciona ao valor atribuído pelo detentor da 

posse da propriedade privada da terra, o qual impõem os preços que devem ser 

pagos. Aos consumidores dos imóveis será dado o seu devido valor de uso, 

podendo também passar a ter valor de troca através da venda ou da locação, 

enquanto aos incorporadores o valor de troca terá maior importância. Também se 

relaciona aos atributos criados fisicamente (melhorias, acessibilidade, etc.) como 

aqueles socialmente construídos (status social, vizinhança, conforto, etc.) (VARGAS, 

2011). 

O mercado imobiliário na sociedade capitalista tem forte caráter especulativo 

principalmente porque a demanda por solo urbano muda constantemente, fazendo 

com que este seja caracterizado por alto fator de risco.  

No Brasil, a partir da década de 1990, as empresas do segmento imobiliário 

ganham força com a abertura aos capitais obtidos com os investimentos na bolsa de 

valores e com a estratégia das incorporadoras que passam a adquirir ou firmar 

parcerias com empresas regionais e locais atuantes neste segmento.  

Estas empresas regionais e locais tem atuação em diversos pontos do 

território, buscando sempre áreas onde possa obter maior lucratividade como nos 

eixos de rodovias, locais de intensa circulação e cidades médias de forte 

potencialidade. Nestes locais onde são feitos investimentos passa-se a uma 

valorização e consequente aumento do preço dos imóveis, a especulação imobiliária 

e uma maior concorrência, alterando a dinâmica imobiliária corrente (JURADO DA 

SILVA, 2012). 

A expansão do mercado imobiliário e financeiro também foi estimulada com 

a criação de políticas governamentais de crédito voltadas para o setor da construção 

civil lançadas no 1º mandato do governo Lula. Tais ferramentas de financiamento 

habitacional possibilitaram a renovação e a ampliação do mercado proporcionado 

pela oferta de novos produtos imobiliários mais diversificados. A utilização deste 

programa de financiamento habitacional tem sido utilizado de forma abrangente pela 

população Lajeadense na compra da casa própria, principalmente dos sobrados que 

se espalham por toda malha desta cidade. 

A obtenção de créditos a juros baixos e longos prazos de pagamento, 

facilitou o acesso à casa própria principalmente da classe média brasileira, uma vez 
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que tais financiamentos só podem ser obtidos por trabalhadores registrados do 

mercado formal de empregos. A parcela mais necessitada, aquela que não possui 

acesso aos  empregos informais não é contemplada por estes recursos financeiros. 

Estas linhas de financiamento e crédito também foram expandidas para as 

empresas, que impetraram recursos ampliando sua atividade de produção 

imobiliária.  

 

2.4.1 Os agentes produtores do espaço urbano 

 

Podemos identificar como agentes formadores do espaço urbano 

contemporâneo e influenciadores das formas espaciais da cidade, quatro agentes 

principais: os proprietários fundiários, que visam obter o maior lucro possível com a 

comercialização dos lotes direcionando seu uso para comercial ou residencial de alto 

padrão; o poder público: que atua no momento em que aprova estes 

empreendimentos nas franjas da malha urbana e leva até eles a infraestrutura 

necessária como pavimentação de vias, saneamento, eletricidade, mas também 

define a regulação e ocupação dos usos do solo urbano; os promotores imobiliários, 

que precisam manter-se ativos, lançando novidades para atrair compradores; e os 

proprietários dos meios de produção que escolhem a localização de seus 

empreendimentos de acordo com os benefícios que estes podem lhe oferecer dando 

início a uma disputa fiscal entre as cidades (CORREA, 1989).  

Os proprietários fundiários promovem mudanças no espaço urbano quando 

retiram do mercado lotes em áreas já urbanizadas e providas de infraestrutura como 

uma forma de reserva para um mercado futuro. Neste modelo de atuação, os 

proprietários aguardam a maior valorização de seus lotes em áreas que começam a 

sofrer saturação e indisponibilidade de terrenos (CORREA, 1989). 

O promotor imobiliário é forte ator da (re)estruturação urbana, assim como o 

poder público. Ambos agem em prol de interesses, que podem ser coletivos ou 

pessoais. O promotor imobiliário atua no direcionamento do crescimento urbano 

lançando no mercado novos empreendimentos em áreas que julgar com potencial 

para atrair consumidores, promovendo o adensamento ou a dispersão da malha 

urbana (CORREA, 1989). 

A especulação imobiliária é um importante processo na estruturação e na 

reestruturação urbana que acontece nas cidades contemporâneas, uma vez que é 



34 

ela quem dita os preços e valores dos lotes e à quais classes sociais eles serão 

disponibilizados (CORREA, 1989). Sua dinâmica tende a antecipar e influenciar no 

preço do solo urbano tentando valorizar determinadas áreas quando nelas ainda não 

foram concebidas melhorias urbanas. Esta estratégia de mercado promove 

mudanças na estrutura urbana gerando lucros maiores aos incorporadores e 

proprietários de terra quando da valorização destas áreas (VARGAS, 2011). 

O investimento em áreas distantes do centro urbano, com menor valor 

financeiro são destinadas as populações de baixa renda onde o baixo investimento 

em infraestrutura garante o lucro do incorporador.  

O volume financeiro aplicado no solo urbano pelos investidores é superior se 

comparada aos demais agentes produtores da cidade se tornando fundamental na 

valorização deste como mercadoria. Desta forma, o solo urbano não é valorizado 

apenas por suas qualidades intrínsecas relacionadas à acessibilidade e benfeitorias 

urbanas como facilidade no transporte e vias de acesso, mas também pelo 

investimento feito e pela relação deste capital imobiliário com o capital financeiro. 

 

O resultado desses programas de crédito e financiamento tem sido, 
portanto, a elevação considerável do preço médio do metro quadrado dos 
grandes e médios centros, favorecendo a especulação imobiliária em 
diferentes estratos de renda, a expansão territorial da cidade e os processos 
de fragmentação e segregação ao possibilitarem cada vez mais a 
construção de espaços residenciais fechados para a classe média brasileira 
[...] (JURADO DA SILVA, 2012, p. 89). 

  

O mercado imobiliário sempre teve caráter regulador da economia brasileira, 

se constituindo como fonte de emprego para uma massa de trabalhadores, fonte de 

consumo para o mercado de móveis, eletrodomésticos e materiais de construção e 

fonte de renda das construtoras e incorporadoras que atuam na execução e 

financiamento destes empreendimentos.   

Os proprietários dos meios de produção também são agentes formadores do 

espaço urbano. Eles atuam na formação e configuração das relações intra e 

interurbanas no momento em que fazem com que diferentes cidades disputem por 

suas instalações dando origem a uma guerra fiscal onde cada local oferece aos 

empresários melhores condições de infraestrutura e isenção de impostos, em 

detrimento das empresas já instaladas naquela região.  

O poder público, que deveria atuar de forma neutra e em benefício de toda 

uma comunidade, atua na estruturação e reestruturação da malha urbana ao prover 
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de infraestrutura e saneamento áreas antes desvalorizadas voltando os interesses 

dos promotores imobiliários e dos proprietários dos meios de produção para estas 

áreas. Sabemos que muitas vezes o poder público não se mantém imparcial, 

provendo de melhorias urbanas áreas das cidades que são de interesse de 

proprietários fundiários com os quais mantém relações pessoais.  

Os serviços urbanos se irradiam do centro onde estão concentrados para a 

periferia onde se apresentam de forma escassa. A distância entre centro e periferia 

vai determinar os gastos em transporte (em tempo e dinheiro) necessários para o 

deslocamento. Quanto mais longe do centro, mais escassos os serviços e menor o 

valor do solo urbano que vai se diluindo a partir de um centro concentrado e sólido 

em direção a uma periferia dispersa. 

Os programas de renovação urbana buscam renovar áreas deterioradas. Tal 

processo tem resultados distintos que acabam por causar modificações ainda 

maiores na produção e apropriação do espaço urbano.  

Ao aplicarem projetos de reestruturação de áreas degradadas como o centro 

e a sua periferia imediata, estas áreas passam a ser ocupadas por parcelas de 

renda maior que aquela que ali estava  fixada. Não tendo condições financeiras de 

se manter nestas áreas, a população de menor renda se desloca para áreas mais 

distantes, mais periféricas e muitas vezes distantes dos seus postos de trabalho, dos 

familiares e dos amigos.  

O Estado é um ator importante na estruturação urbana e na concepção da 

renda da terra. Sendo responsável pela instalação e manutenção de serviços 

urbanos, o poder público pode agir de acordo com interesses coletivos ou segundo 

os interesses do mercado imobiliário. 

O Estado também tem papel importante na valorização fundiária, pois 

interfere na produção e distribuição da infraestrutura urbana, na legislação de uso e 

ocupação do solo, na legislação urbanística e por consequência, na regulação do 

mercado imobiliário (VARGAS, 2011). 

O mercado imobiliário influencia as decisões do poder público utilizando 

estratégias que obrigam a instalação de melhorias urbanas em suas terras. Uma 

delas é a criação de loteamentos nas áreas mais periféricas deixando grandes 

vazios urbanos entre estes e o restante da cidade. As incorporadoras vendem os 

lotes mais distantes e deixam que a população intervenha junto ao poder público 

exigindo melhorias, principalmente de acessibilidade aos seus lotes. Tais melhorias 
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vão valorizar também as áreas de reserva que os proprietários fundiários deixaram 

ociosas nos vazios urbanos aguardando a valorização via melhorias urbanas. Desta 

estratégia, além da valorização das áreas de reserva de mercado, há uma 

subutilização da infraestrutura e da estrutura urbana, pois é dispendida (ou não) 

grande quantidade de capital para atingir uma pequena parcela da população. 

Dito isto, concordamos com Singer (1982, p. 33) quando este afirma que “a 

cidade capitalista não tem lugar para os pobres”. O proprietário da terra impõe seu 

domínio sobre esta parcela e subjuga quem não tem, impondo o domínio de uma 

classe social sobre a outra.  

A economia capitalista não assegura uma renda mínima a todos os cidadãos 

dificultando o acesso de algumas parcelas da população a propriedade privada do 

solo urbano. Cria-se no imaginário dos destituídos de terra a necessidade de tê-la e 

dos possuidores dela a necessidade de ter mais no processo de acumulação 

capitalista. O mercado imobiliário é fruto destas combinações, fruto da necessidade 

de morar ou de se estabelecer (VARGAS, 2011).  

O entendimento do conceito de renda da terra é importante para que se 

entenda a segregação urbana e a periferização urbana. O solo urbano, enquanto 

motivo de disputas por diferentes usos e atores, reflete a disputa pela propriedade 

da terra que caracteriza a renda da terra. 

 

2.5 Periferia, segregação urbana, social e espacial 

 

Os conceitos de segregação sócio espacial e de periferia urbana, ambos 

reflexo das diferenças sociais e econômicas apresentadas no espaço urbano, tem se 

manifestado de diferentes formas ao longo do tempo segundo as dinâmicas de 

apropriação e uso do solo.  

No Brasil, a urbanização se consolida a partir do século XX. Foi 

impulsionada pela emergência do trabalhador livre, pela proclamação da República 

e por uma indústria elementar relacionada às atividades de cafeicultura e voltadas 

ao atendimento das necessidades básicas do mercado interno. 

Até a década de 1940, a materialização das disputas espaciais e sociais no 

espaço urbano eram marcadas pela diferenciação no padrão das moradias, uma vez 

que a população era menor e se concentrava num mesmo aglomerado urbano de 

pequenas dimensões. Mesmo estando concentrada numa área reduzida, a 
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população de alta renda1 utilizava os melhores lotes, mais ventilados e com melhor 

orientação solar para construir suas casas e suntuosas mansões. Em contrapartida, 

a população de baixa renda que não tinha acesso à casa própria, se aglomerava nos 

cortiços e casas de cômodos superlotados na área central. A diferenciação espacial 

entre centro e periferia urbana ainda não estava solidificada, porém a diferenciação 

social no acesso às distintas parcelas de solo urbano já começam a se apresentar. 

Neste período, em São Paulo como relata Caldeira, havia poucos edifícios 

de apartamentos, principalmente para aluguel, os quais eram associados aos 

cortiços, à pobreza e à falta de privacidade, não tendo muita aceitação pelas classes 

média e alta. Algumas fábricas construíam pequenas vilas de moradias para seus 

funcionários buscando atrair mão de obra, mas também utilizava este artifício para 

manter o controle sobre eles com constantes ameaças de despejo (CALDEIRA, 

2003). 

As precárias condições de higiene existentes na época, acrescida da 

superlotação dos cortiços da área central da cidade resultaram em problemas de 

higiene e saúde, fazendo com que a elite iniciasse um processo de fuga da região 

central para áreas afastadas da população de baixa renda em busca de “ares mais 

sadios e espaços mais amplos no campo” (SPOSITO, 2004, p. 4). Esta parcela da 

população urbana passou a relacionar os pobres e trabalhadores a doenças e 

epidemias, e os identificaram como “um mal a ser eliminado da vida da cidade” 

(CALDEIRA, 2003, p. 215). 

A configuração urbana se apresenta neste período com o núcleo central 

muito adensado e povoado e voltado para o comércio, serviços, moradia da 

população de baixa renda, mal provido de infraestrutura e saneamento básico. No 

entorno deste núcleo está à população de maior renda, localizada relativamente 

próxima ao centro, porém em lotes com melhores condições ambientais. Nesta zona 

da malha urbana também se encontra uma parte do comércio especializado e 

voltado par atender esta população.  As indústrias se localizam nas periferias mais 

distantes.  

Entre os anos 1940 e 1980 a reestruturação urbana resultou numa nova 

forma de distribuição e segregação espacial, onde as diferenças sociais se tornaram 

                                            
1 Utilizamos a classificação do DIEESE para os diferentes níveis de renda que diferencia a população 
de acordo com a renda mensal familiar. Sendo assim: renda de até dois salários mínimos: baixa 
renda; De três a dez salários mínimos: média renda, e acima de dez salários, alta renda.  
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evidentes espacialmente. As classes de maior renda se concentravam na zona 

central enquanto a população de baixa renda ficava distribuída nas periferias 

urbanas.  

A execução de obras de saneamento básico e embelezamento das cidades 

estimulou o surgimento do mercado imobiliário, principalmente aquele voltado para 

as classes de maior poder aquisitivo. Desta forma inicia-se a redistribuição da 

população que não tinha condições de atender a este mercado para as franjas da 

malha urbana e para os morros. São mudanças que aliam saneamento básico, 

embelezamento, melhorias urbanas e segregação sócio espacial (MARICATO, 

2000).  

Os vazios urbanos resultantes da expulsão das classes mais baixas para a 

periferia urbana, foram amenizados pelo poder público com a implantação de 

equipamentos e infraestrutura. Tais melhorias, ao contrário do que se possa pensar, 

não foram implementadas em benefício da população mais pobre e residente nas 

periferias mais distantes. Ao contrário, tais investimentos privilegiaram os 

proprietários fundiários valorizando e aumentando o preço da terra nestes vazios 

urbanos e marcando o espaço urbano com as características de segregação e 

exclusão sócio espacial. 

Solidificou-se o paradigma: centro – rico e periferia – pobre. “[...] diferentes 

grupos sociais estão separados por grandes distâncias: as classes média e alta 

concentram-se nos bairros centrais com boa infraestrutura, e os pobres vivem nas 

precárias e distantes periferias” (CALDEIRA, 2003, p. 211). 

A malha urbana passa a ser caracterizada por áreas com alta densidade 

populacional (no centro e nos bairros de moradia da classe com renda inferior) que 

se alternavam com grandes vazios urbanos de baixa densidade populacional entre o 

centro e a periferia. 

Além desta nova forma de distribuição das moradias, verificou-se o 

surgimento de novas dinâmicas espaciais, principalmente relacionadas à circulação, 

acessibilidade e mobilidade urbana. As classes altas, que tinham condições 

financeiras de adquirir um meio de transporte particular ocupavam, 

contraditoriamente, as regiões com maior atrativos e próximas ao centro.  

A população de baixa renda que passou a morar na periferia distante dos 

locais de emprego e do centro comercial e de serviços se tornou cada vez mais 

dependente do transporte coletivo (CALDEIRA, 2003). A abertura e pavimentação 
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de ruas ligando centro e periferia diminuiu o tempo dos deslocamentos assim como 

a utilização do transporte coletivo e pago aumentou as despesas com locomoção 

desta parcela da população. 

No modelo de industrialização e de consumo, característico do período de 

consolidação da industrialização e manifesto até hoje nas cidades contemporâneas, 

onde os bens se tornam cada vez mais importantes e mais relacionados à afirmação 

social, se torna comum encontrar casebres, autoconstruídos com materiais e 

técnicas precárias equipados com eletrodomésticos de última geração e carros 

modernos (muitas vezes de segunda ou terceira mão). O urbano é indissociável 

deste modelo de industrialização, desenvolvimento e consumo. Não se pode 

analisar o fenômeno urbano sem levar em consideração estes aspectos sociais e 

econômicos (MARICATO, 2000). 

Estimulado pelos programas federais de financiamento, o mercado 

imobiliário, através da atividade de incorporação, passa a construir edifícios de 

apartamentos e conjuntos habitacionais que seriam adquiridos através de recursos 

do BNH (Banco Nacional da Habitação). Estes financiamentos eram altamente 

burocratizados, se tornando incessíveis à população de baixa renda. O público alvo 

desta modalidade de financiamento passou a ser a população de classe média que 

tinha condições de ser beneficiada com este recurso. À população de baixa renda 

restou terrenos irregulares nas periferias que seriam ocupados por casas 

autoconstruídas sem ajuda financeira do Estado.  

 

Em resumo, nos anos 70 os pobres vivam na periferia, em bairros precários 
e em casas autoconstruídas; as classes média e alta viviam em bairros bem 
equipados e centrais, uma porção significativa delas em prédios de 
apartamentos. O sonho da elite da Republica Velha fora realizado: a maioria 
era proprietária de casa própria e os pobres estavam fora do seu caminho. 
[...] As indústrias [...] localizavam-se na periferia e nos municípios 
circundantes. O comércio e os serviços, no entanto, permaneceram nas 
regiões centrais, não apenas no velho centro, mas também próximo às 
novas áreas de residência das classes média e alta em direção à zona sul 
da cidade (CALDEIRA, 2003, p. 228). 

 

O cenário urbano da cidade de São Paulo na década de 70 descrito por 

Caldeira expõe com clareza as características urbanas daquele período em 

inúmeras cidades. Tais dinâmicas urbanas também foram observadas em outras 

metrópoles e se manifestaram nas cidades médias tardiamente.  
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A verticalização urbana aprece como forma de reforçar a segregação sócio 

espacial, pois tais imóveis eram vendidos associados a uma localização privilegiada, 

próximos aos pontos de comércio e de prestação de serviços, melhor equipados de 

infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos (SPOSITO, 2004). Com a 

verticalização das construções, é possível construir várias unidades num mesmo 

lote. Esta estratégia de mercado fez com que os incorporadores aumentassem seus 

ganhos através da reprodução do solo urbano, consequência destas novas técnicas 

construtivas e das estratégias do mercado imobiliário.  

A partir da década de 1980, as taxas de violência e crimes urbanos 

aumentaram principalmente relacionados ao número de homicídios.  Atualmente, a 

crescente taxa de violência urbana faz com que grandes centros urbanos e 

econômicos do país como o Rio de Janeiro apresentem a mesma vida média de 

cidades pobres do nordeste onde a mortalidade infantil é altíssima (MARICATO, 

2000). É neste período que surgem as primeiras iniciativas de implantação de 

condomínios e loteamentos fechados, mas que vão se estabelecer de forma mais 

ampla no decorrer dos anos 1990, quando aumenta o número destes 

empreendimentos e a quantidade de moradores que buscam estes novos espaços 

de moradia (SPOSITO, 2004). 

 

2.5.1 Os novos produtos imobiliários, novas formas de segregação e as novas 

periferias urbanas 

 

O atual modelo de distribuição e segregação espacial nas grandes e médias 

cidades é caracterizado por apresentar as classes altas e baixas se apropriando de 

espaços fisicamente próximos, porém separados por muros, grades e sistemas de 

controle e monitoramento de última geração, acentuando a fragmentação do espaço 

urbano. Com a justificativa do medo e da insegurança, a população de alta renda se 

refugia em espaços fechados, monitorados e privatizados. São isolados nos 

shoppings, condomínios fechados, hipermercados, clubes e centros empresariais 

onde passam a realizar as mais diversas atividades cotidianas.  

Os novos produtos imobiliários, disponibilizados na malha urbana das 

cidades contemporâneas, se apresentam de diversas formas e com diferentes graus 

de interação social entre os moradores e proprietários destes imóveis.  
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Os loteamentos se constituem através do parcelamento de uma gleba de 

terras em frações menores constituindo lotes. A legislação federal, através da Lei 

6766 de 1979 determina que outras frações desta gleba devam ser direcionadas 

para a construção de vias de circulação pública (ruas e passeios), áreas verdes e 

áreas institucionais. Tais parcelas passam a fazer parte do espaço público municipal, 

ao qual também é repassada a responsabilidade pela manutenção destes espaços.  

Já os loteamentos fechados se apresentam de forma ilegal perante esta 

legislação federal. Nestes casos, a justificativa da busca por maior segurança dos 

moradores incentiva o fechamento dos limites deste empreendimento. São 

construídos muros e cercas fechando o loteamento e desta forma vetando o acesso 

aos espaços públicos internos. Se trata de apropriação ilegal de espaços públicos 

pelos proprietários e moradores dos loteamentos fechados, passando a constituir 

como espaços privativos estas parcelas urbanas de poder do município e de sua 

população.  

Nos condomínios urbanísticos, outro produto imobiliário contemporâneo, a 

estratégia é a mesma dos loteamentos fechados, porém de forma legalizada. Uma 

gleba sofre parcelamento com a instituição de áreas de circulação viária, áreas 

verdes e institucionais, porém estes espaços continuam privativos. A posse, assim 

como a responsabilidade pela manutenção destas áreas é seus moradores. Nestes 

casos, adquire-se o lote como uma unidade privativa e uma fração das demais áreas 

de uso comum do empreendimento.  

Oura versão deste produto são os condomínios fechados, que em Lajeado 

se apresentam com características bastante marcantes. Basicamente se constituem 

de casas assobradadas e construídas em fita onde se adquire a edificação pronta. A 

variação deste produto imobiliário se caracteriza pelo diferente nível de interação 

entre seus moradores, variando desde os sobrados onde cada unidade é 

independente, com acesso exclusivo, grades e muros delimitando cada moradia, ate 

os sobrados onde se verifica a existência de áreas de uso comum aos moradores, 

como salão de festas e piscina coletiva. Neste caso se adquire, além da edificação 

pronta, uma fração de lote e das áreas de uso comum.  

A oposição entre centro e periferia recebe um novo e complexo significado: 

não se pode mais afirmar que o centro é ocupado pela população rica e a periferia é 
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ocupada pela população pobre. Os novos enclaves fortificados2, pontos onde há 

uma grande acumulação de recursos financeiros, estão distribuídos em toda a malha 

urbana e principalmente nas franjas desta malha. No entanto, o contato interpessoal 

entre as diferentes classes sociais não acontece devido a muitos fatores, sendo o 

mais evidente deles a existência de muros e sistemas de segurança que separam as 

distintas parcelas da população. No momento em que pobres e ricos passam a 

partilhar da mesma área urbana, a obsessão por segurança e distinção social da 

população abastada se torna cada vez mais evidente. A distância espacial que 

caracteriza as classes sociais diminui, porém a diferenciação social aumenta. Os 

muros ficam mais altos, os sistemas de segurança mais modernos e a vigilância 

mais intensiva.  

São observadas as mesmas dinâmicas de segregação social nas cidades 

médias e nas metrópoles, independentemente de seu tamanho. Porém quanto 

menor uma cidade, maior os efeitos destes empreendimentos na reestruturação 

intra-urbana, valorizando ou degradando determinadas áreas da cidade em curtos 

períodos de tempo.  

O tamanho de uma cidade define a distância entre periferia e centro, e desta 

mesma forma o grau de homogeneidade ou heterogeneidade do espaço urbano. À 

medida que a malha urbana expande e os serviços oferecidos pela região central da 

cidade não se modificam, aumenta a necessidade de deslocamentos populacionais 

para a realização das atividades cotidianas: trabalhar, consumir, praticar atividades 

esportivas e de lazer. A maneira como esta circulação se realiza varia, podendo ser 

feita a pé, em transportes coletivos ou particulares. A renda dos usuários é que 

determina o tempo dispendido para a circulação, assim como a qualidade do 

transporte urbano. Quanto maior a renda, mais acessível a cidade se torna, e vice-

versa. “A acessibilidade é entendida como a mobilidade para a realização das 

necessidades para a reprodução, ou seja, não é simplesmente movimentar-se, mas 

chegar aos destinos desejados” (MONDARDO, 2009, p. 66). 

                                            
2 Os enclaves fortificados [...] são propriedade privada para uso coletivo e enfatizam o valor do que é 
privado e restrito ao mesmo tempo em que desvalorizam o que é público e aberto na cidade. São 
fisicamente demarcados e isolados por muros, grades, espaços vazios e detalhes arquitetônicos. São 
voltados para o interior e não em direção á rua, cuja vida pública rejeitam explicitamente. São 
controlados por guardas armados e sistemas de segurança, que impõem as regras de inclusão e 
exclusão. [...] são espaços autônomos,  independentes do seu entorno, que podem ser situados 
praticamente em qualquer lugar (CALDEIRA, 2003, p. 259). 
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A mobilidade é condição para a produção do espaço urbano, incluindo a 

mobilidade de objetos, pessoas, ações ou mercadorias. A mobilidade está 

relacionada à mudança de lugar, as condições de circulação intra-urbana que se 

diferenciam segundo as classes sociais da população. Uma maior ou menor 

acessibilidade e mobilidade estão relacionadas a esta diferenciação social. Os 

enclaves fortificados urbanos proporcionam o acesso de determinadas parcelas da 

população assim como proporcionam o deslocamento de parcelas da economia que 

se direcionam para as novas centralidades que se formam no seu entorno. “A 

mobilidade urbana se liga ao conjunto de possibilidades de um indivíduo, ou de um 

grupo ocupar vários lugares sucessivamente” (MONDARDO, 2009, p. 62). 

A proximidade urbana entre ricos e pobres ao compartilharem zonas 

periféricas só é bem vista pela população rica quando esta proximidade viabiliza a 

exploração de mão de obra barata disponível nas proximidades. A população pobre 

só tem acesso aos condomínios e shoppings de luxo na posição de empregados e 

prestadores de serviço, e não de consumidores, visitantes ou moradores. 

A cidade legalizada, regular perante a legislação urbana, se apresenta como 

consequência das dinâmicas de produção capitalista sendo cada vez mais 

segregadora, se tornando espaço da minoria rica e inacessível à população de baixa 

renda. É nela que são investidos os recursos públicos. A exclusão da parcela menos 

provida da população que se vê obrigada a residir em áreas ilegais (loteamentos 

clandestinos, áreas ocupadas e favelas) é ainda mais cruel quando se verifica a falta 

de acesso ao saneamento básico. Questões de higiene e acesso à água tratada 

diminuem a mortalidade infantil, a disseminação de doenças e epidemias, sem falar 

nos aspectos de igualdade social, direitos universais e cidadania (MARICATO, 

2000). 

Neste contexto urbano, o acesso aos programas de financiamento 

habitacional acaba sendo dificultado pela diferença no acesso a cidade. Classes 

baixas e empregados informais vivem na cidade irregular/ilegal, não tendo acesso 

aos financiamentos que são direcionados apenas aos imóveis legalizados. A 

exclusão de grande parcela da população que ocupa áreas de loteamentos 

clandestinos e favelas irregulares reforça a diferenciação sócio espacial urbana, pois 

as parcelas populacionais mais necessitadas de recursos são justamente aquelas 

que não conseguem ter acesso a estes recursos (MARICATO, 2000). 
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A influência exercida pelo poder público e pelo mercado imobiliário na 

configuração do espaço urbano contemporâneo se mostra muitas vezes incoerente. 

É comum observarmos em metrópoles e cidades médias a “justaposição 

contraditória” de grandes conjuntos habitacionais e loteamentos populares de baixa 

renda implantados, muitas vezes pelo poder público, ao lado de condomínios e 

loteamentos fechados direcionados à população com maiores rendimentos. A 

“pluralização” da paisagem decorrente da ação destes dois atores na configuração 

do espaço urbano revela as “novas práticas sócio espaciais, novas formas de 

diferenciação e segregação urbana e, por fim, aponta para uma fragmentação 

territorial e social da cidade” (SPOSITO, 2004, p. 2). 

 

Os interesses fundiários e imobiliários são, sem dúvida, os motores 
principais da extensão da cidade. [...] a cidade é, mais do que nunca, um 
negócio e, contraditoriamente, às tendências anteriores, o que se tem na 
cidade atual é o espaço planejado, resultado da interação e das estratégias 
de mercado e não da história (SPOSITO, 2004, p. 9). 

 

Da mesma forma, o controle e fiscalização urbana realizado pela prefeitura 

municipal, abrange somente a cidade legal, deixando de lado as áreas irregulares. 

São estas áreas as que mais necessitam de fiscalização e melhorias urbanas para 

que haja uma maior qualidade de vida das suas populações. Áreas onde não há 

interesse do mercado imobiliário, incluindo áreas de preservação ambiental são 

negligenciadas pelos órgãos responsáveis pela fiscalização. É a relação entre poder 

público e mercado imobiliário, onde o mercado sobrepõe seus interesses em 

detrimento da população urbana de menor renda (MARICATO, 2000). Em 

contrapartida, a destinação de áreas urbanas para parques e praças exclui estas 

parcelas de solo do mercado, porém valoriza os lotes do seu entorno as tornando 

atrativas ao mercado imobiliário. Tais áreas acabam sendo destinadas ao público de 

maior rendimento desfavorecendo as classes inferiores. Percebe-se a contradição 

do mercado imobiliário: áreas renegadas são destinadas a espaços públicos que 

valorizam os lotes do entorno que voltam a exercer poder de atração (MOURA; 

ULTRAMARI, 1996). 

Na visão dos moradores dos bairros de baixa renda a instalação de algum 

modelo de entrave fortificado nas imediações ou entorno de áreas de residência não 

os favorece: o preço da terra nessas localidades aumenta, assim como o custo de 
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vida devido à instalação de melhorias urbanas que os expulsa para áreas ainda mais 

distantes (CALDEIRA, 2003). 

 Os enclaves fortificados reforçam as diferenças sociais. A existência de 

grandes extensões de muros junto ao alinhamento reduz o fluxo de pessoas a pé. 

Muitos destes enclaves não possuem calçada para pedestre intencionalmente, 

visando manter afastadas as pessoas que não utilizam carro como locomoção. 

Utilizam a estratégia de reduzir o fluxo no seu entorno próximo como forma de 

ressaltar a sua diferenciação dos arredores. Estas mudanças espaciais modificam as 

relações entre os moradores e a cidade. 

 

As áreas ocupadas pelos condomínios fechados alteram a estrutura 
morfológica das cidades e a relação entre os espaços, com a diminuição da 
quantidade de lotes disponíveis na “cidade aberta” e a substituição das 
fachadas por barreiras intransponíveis (KOCH, 2008, p. 100, grifos do 
autor). 

 

A localização dos enclaves na periferia da malha urbana reflete uma das 

principais características da sociedade urbana moderna: a valorização do uso do 

carro como meio de locomoção. Como o serviço de transporte coletivo muitas vezes 

não está disponível ou não atende adequadamente às áreas urbanas localizadas na 

periferia da cidade, acaba discriminando e estando desigualmente disponível à 

população, sobretudo àquela com menor renda e socialmente menos favorecida.  

Além disto, o fluxo de veículos transforma as ruas e espaços públicos em meros 

corredores de passagem, modificando a relação dos usuários dos enclaves 

fortificados com a cidade, com o espaço urbano naturalmente miscigenado.  

Os enclaves fortificados são ambientes onde é marcante a homogeneidade 

social. Seus usuários, além de se proteger da violência, buscam evitar as interações 

públicas, as imprevisibilidades características da vida urbana. Tem o sentido de 

negar a própria essência do espaço urbano, que é de ser diferente, heterogêneo, 

com distintos e usos do solo e funções. Criam rupturas na malha urbana da mesma 

forma que rompem as possibilidades de interação social entre as diferentes classes 

sociais. A criação de áreas de uso coletivo no espaço intramuros dos enclaves 

fortificados em geral, visa substituir os espaços públicos da cidade aberta, fazendo 

com que seja possível viver em uma sociedade economicamente homogênea, 

negando a diversidade típica da sociedade brasileira. 
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Os estoques construídos se modificam uma vez que servem de suporte às 

atividades realizadas numa cidade. Tais mudanças nestes empreendimentos são 

definidas pela necessidade destas mudanças acontecerem ou pela demanda, que 

se diferencia conforme as localizações.  

A renovação de um estoque edificado é também capaz de propor alterações 

como aquelas consequentes da criação de novas tipologias construtivas, 

principalmente residenciais. Tais mudanças alteram aspectos físicos da cidade mas 

também a forma de morar de uma população.  

Dentre estes agentes também está a população de alta renda “que tem as  

maiores possibilidades de escolha de localização residencial suportadas por seu 

orçamento familiar.” Além deste estrato da população, as classes com rendas 

inferiores também exercem papel importante na reconfiguração urbana. No entanto, 

a localização destas parcelas não provém de uma decisão delas próprias e sim 

sofrem a influência de interesses alheios aos seus (KRAUSE, 2005, p. 3).  

A construção de novos estoques edificados se baseia na especulação e na 

imitação das decisões tomadas pela concorrência. As chamadas “externalidades de 

vizinhança” se relacionam a valorização do entorno de uma parcela urbana que 

passa a abrigar a população das rendas superiores é forte indutor da imitação e da 

consequente renovação urbana. Nestes casos, a criatividade e a imprevisibilidade 

são fundamentais para atrair usuários que acabam se tornando os novos padrões 

para os estoques a serem construídos e copiados (KRAUSE, 2005). 

O município de Lajeado sofreu forte influência desta dinâmica relacionada  a 

criação de um novo padrão construtivo e a consequente imitação da tipologia 

arquitetônica dos sobrados em fita amplamente disseminados em sua malha urbana. 

Tais empreendimentos se verificam principalmente nos bairros onde se concentra 

uma maior renda corroborando a afirmação de que um padrão tem origem nas 

classes mais altas e sofre inúmeras cópias e imitações até se difundir para outras 

parcelas urbanas.   

Na comercialização destes novos produtos imobiliários, o marketing é de 

vital importância. Vende-se a ideia de um novo estilo de vida, geralmente 

relacionado às áreas verdes e à modernidade. Ignoram os problemas da cidade 

remetendo a uma “situação de vida privilegiada frente aos que estão fora dos muros 

fortificados” (BARCELLOS; MAMMARELLA, 2007, p. 6).  O apelo comercial deste 

tipo de empreendimento seduz os compradores a adquirir não apenas o imóvel, mas 
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também a desfrutar do privilégio de morar isolado juntamente com seus 

semelhantes, desfrutando das benesses que compõem o pacote. Transforma o 

espaço em uma promessa de felicidade, um pedaço do paraíso. 

A mercantilização do medo serve como argumento de venda e de compra. 

No entanto, uma pesquisa realizada na Grã Bretanha identificou que os moradores 

dos condomínios fechados julgavam a região muito mais perigosa do que realmente 

era. Estavam sendo influenciados pelas estratégias de marketing que exploram este 

problema social como ferramenta de comercialização das unidades, principalmente 

nas tipologias residenciais (BARCELLOS; MAMMARELLA, 2007).   

Estes empreendimentos conferem status aos moradores e usuários. O 

simples fato de frequentar estes locais socialmente selecionados já torna as pessoas 

distintas das demais que estão fora dos seus muros. São novas formas de 

classificação dos grupos sociais, que não são mais separados de forma “abstrata”, 

por classes sociais. Agora a diferenciação é espacial, está materializada no espaço 

urbano. A delimitação e organização do espaço criam novas hierarquias espaciais e 

sociais modificando o paradigma negativo de enclausuramento, de separação e 

restrição em aspectos favoráveis e desejáveis.  

 

O consumo serve a identificação pessoal e de grupo. Neste papel é tão 
importante o objeto que se possui como o sitio onde se consome, desde as 
lojas onde se compra, os restaurantes que se frequenta, até o bairro ou a 
rua onde se mora. Em cada época as classes de nível mais alto definem as 
áreas residenciais mais prestigiadas, as quais devido a processos de 
emulação tenderão progressivamente a ser invadidas pelos estratos 
sucessivamente inferiores provocando a saída dos grupos mais altos em 
direção a novas áreas (SALGUEIRO, 1994, p. 89). 

 

Esses novos territórios exclusivos têm poder de aferir prestígio aos seus 

usuários, porém com a construção dos enclaves fortificados, esta diferenciação não 

acontece mais segundo a delimitação dos bairros. Agora a identificação tem escala 

maior, onde num mesmo bairro podem-se encontrar diferentes classes sociais e de 

renda. Sendo assim, os enclaves fortificados adquirem maior poder na 

caracterização social de populações que podem ser bastante reduzidas, mas que 

tem forte influência na configuração da malha urbana.  

Segundo Caldeira (2003), os condomínios negam o conceito de 

comunidade, de vida em sociedade. Em alguns destes condomínios fechados, além 

do muro externo ao empreendimento, ainda são construídos muros delimitando os 
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lotes. Mesmo dentro do condomínio que lhe confere status e homogeneidade social, 

os moradores desejam se diferenciar e se auto segregar do restante.  

A maioria dos condomínios possui equipamentos de lazer dentro de suas 

estruturas, tornando desnecessário o convívio entre seus moradores e a “cidade 

aberta”. Entre vários aspectos, eles alteram a cidade no que diz respeito à perda da 

vida pública, à perda do significado de espaço público que se confunde com o 

espaço público interno ao empreendimento, à segmentação do tecido urbano e à 

privatização do espaço público.  

O simples fato de pertencer ao grupo, de ser proprietário de um imóvel 

dentro de um condomínio já é suficiente como forma de afirmação social, fazendo 

com que a interação e os relacionamentos sociais sejam desnecessários. A 

existência de infraestrutura e equipamentos coletivos dentro dos condomínios são 

ferramentas para a afirmação do status e da distinção social, mas muitas vezes 

sequer são utilizados.  

 

O pouco uso das áreas comuns poderia também indicar que a presença de 
todas essas instalações – algumas delas bastante luxuosas – é mais uma 
marca de status do que uma condição necessária para uma vida cotidiana 
mais gratificante (CALDEIRA, 2003, p. 268).  

 

“A casa e o bairro de residência entram no conjunto de bens que oferecem 

reconhecimento”. A homogeneidade social interna aos enclaves fortificados em 

geral, assim como a defesa contra os intrusos, aparentemente tem razões culturais e 

sociais, mas que logo adquirem representações econômicas e de status com a 

valorização do solo naqueles locais (SALGUEIRO, 1998, p. 40).    

Segundo Smolka (1991, p. 4), “o mercado imobiliário se configura como ator 

hegemônico na configuração da divisão espacial e a consequente segregação sócio 

espacial urbana”. Atuando como delimitador de espaços e direcionador da 

distribuição da população nas cidades, o mercado imobiliário se configura como 

“vetor responsável pela produção e reprodução da segregação residencial”.  A 

localização dos novos empreendimentos dispersos na malha urbana, já leva consigo 

seu mercado consumidor de alta renda. Ao mesmo tempo modifica a renda das 

áreas que passam a ser utilizadas pelas camadas de maior rendimento, assim como 

a migração para outras áreas contribui para diminuir a renda do local de origem.   
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A localização “desprivilegiada” destes empreendimentos impulsiona a 

especulação financeira no momento em que cria ilhas de grande valor comercial 

dentro de áreas não consideradas nobres e com baixo valor comercial.  Com isto, 

não se lucra apenas com os lotes dos condomínios, passa-se a valorizar o entorno e 

o acesso a estes empreendimentos. 

A produção do espaço não se limita a produção física do capital, mas 

também, a produção de diferentes formas de vida, de uso diferenciado deste 

espaço, das ideias e representações desta população. É a instauração de um 

processo contraditório onde a necessidade de se aglomerar na cidade se contrapõe 

ao desejo de se isolar dentro dela (MONDARDO, 2009). 

Para um empreendedor, é mais vantajoso se instalar em novas áreas, 

adquirindo o status de “fundador” valorizando ainda mais seu empreendimento e 

assim dificultando o acesso das classes médias e baixas a estes locais. Além disto, 

a localização dispersa garante uma maior área de terra com menor custo, 

aumentando grandemente o seu lucro. É devido a este caráter do mercado de 

imóveis que os empreendimentos mais dispersos na malha urbana são voltados 

para as maiores rendas, visando maiores lucros e segregando voluntariamente esta 

parcela da população (SMOLKA, 1991).  

 

[...] desigualdades urbanas tem mais a ver com o processo social de 
construção imobiliária da cidade do que com a industrialização em geral. 
Por isso, a compreensão das formas de produção do espaço urbano, num 
determinado lugar e num determinado momento, é decisiva para se 
compreender as desigualdades urbanas. O estudo de formas de produção 
do espaço da cidade a nosso ver permite uma melhor compreensão tanto 
do espaço construído, enquanto produto imobiliário, como da urbanização 
enquanto processo sócio espacial (PEREIRA, 2005, p. 6). 

 

Estes novos fenômenos urbanos denunciam o aumento das desigualdades 

no acesso ao espaço urbano causando também uma descontinuidade da malha 

urbana. Contribuem também para reconfigurar a cidade criando novas centralidades 

periféricas extrapolando os limites físicos delimitados pelos planejadores 

(BARCELLOS; MAMMARELLA, 2007). Ao mesmo tempo em que optam pelas 

localizações periféricas e dispersas da centralidade tradicional, estes novos 

empreendimentos se localizam em uma parcela específica da periferia. Não estão 

espalhados em todo o perímetro, mas sim aglomerados em áreas de melhor 

acessibilidade ao restante da cidade. 
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A localização periférica dos enclaves fortificados influencia a dinâmica 

urbana corrente na medida em que demandam grandes extensões de terra urbana 

que passam a se constituir como espaços privativos. São espaços de uso exclusivo 

de determinada parcela populacional que tem condições de pagar por este acesso. 

Além de dificultar a circulação urbana e diferenciar as pessoas segundo seus 

rendimentos dentro de uma cidade, estes espaços modificam as relações intra-

urbanas e interurbanas. A influência interna à malha urbana acontece com a 

exploração de novos tipos de serviços disponibilizados no entorno destes enclaves 

(centros comerciais e de eventos passam a promover a instalação de hotéis para 

atender o público, por exemplo) modificando a parcela da cidade onde estão 

instalados.  

Em analogia as relações interurbanas, os entraves modificam a relação da 

cidade com as demais que compõem a rede urbana por polarizar determinados 

serviços que não estão disponíveis nas outras cidades da rede. O surgimento de 

novas centralidades decorrentes destes novos modelos urbanos modificam a 

estrutura urbana pois o centro tradicional que se formou com a construção da cidade 

perde importância e valor diante de novas centralidades que passam a atrair uma 

parcela específica da população. Esta dinâmica está relacionada também aos 

interesses dos proprietários fundiários que veem valorizadas as terras que foram 

adquiridas a preços baixos devido a sua localização periférica (SPOSITO, 2004). 

Dentre as tipologias construtivas das casas em condomínios, se destaca nas 

cidades médias dos vales dos rios Pardo e Taquari no Rio Grande do Sul a vasta 

implantação de condomínios de casas geminadas ou assobradadas.  Destacam-se 

nestes municípios a construção de diversas unidades habitacionais em um mesmo 

lote urbano, onde cada uma tem direito a uma fração deste lote. Tais edificações se 

constituem de condomínios por unidades autônomas. 

Tal tipologia surgiu na malha urbana como uma inovação construtiva, como 

uma forma de se renovar os estoques residenciais já existentes nas cidades, assim 

como a busca de inovações e a consequentemente diferenciação residencial são 

estratégias comumente adotas pelo mercado imobiliário.  

Os condomínios fechados voltados ás classes mais altas da sociedade 

sofrem uma tentativa de imitação tipológica com a construção dos sobrados que se 

configuram como uma alternativa de moradia em uma casa antes de se optar por 

residir em um apartamento.  É desta forma que os sobrados e casa em fita passam a 
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receber as classes médias urbanas. É desta mesma forma que esta tipologia, antes 

aplicada somente em loteamentos populares edificados pelo poder público, passa a 

se disseminar na malha urbana focando em outro público alvo: as classe médias 

urbanas.  

 

2.6 Reestruturação intra-urbana e interurbana 

 

A relação entre ciclos econômicos observados no decorrer do tempo, com 

seus momentos alternados de crise e prosperidade econômica, relaciona-se com a 

reestruturação urbana.  

O espaço urbano precisa se reorganizar para atender as novas funções que 

lhe cabem a cada mudança dos rumos da economia mundial afetando desde países 

inteiros até pequenas cidades do interior destes países. “A reestruturação produtiva 

e espacial não passaria de um ajuste temporário necessário até que as bases do 

crescimento econômico sejam reencontradas” (SANFELICI, 2010, p. 8).  

 

É comum haver uma associação entre o processo de estruturação urbana e 
as mudanças na estrutura produtiva pelas quais passou a sociedade, em 
âmbito mundial, a partir da década de 1970. Essas mudanças redefiniram, 
especialmente, a lógica da produção industrial, o papel do estado na política 
e economia nacionais, a atuação do capital financeiro e as relações de 
trabalho no processo de produção (SANTOS, 2008, p. 2). 

 

A cada novo ciclo produtivo e econômico a cidade precisa se reestruturar 

para atender a demanda por atualização e modernização, seja com mudanças 

sociais, políticas, econômicas ou de produção. Estas mudanças acontecem 

internamente nas cidades, dentro de seu espaço urbano assim como na relação 

entre estas e as demais cidades que compõem a região e a rede urbana onde estão 

inseridas.  

Este movimento está articulado à reorganização econômica mundial, sendo 

que os impactos territoriais são a materialização/expressão concreta destas 

mudanças no processo de produção. Tais mudanças não se limitam aos aspectos 

puramente econômicos, mas também causam transformações espaciais, políticas, 

sociais, culturais que se manifestam após rupturas que fazem com que se veja a 

cidade de forma diferente.  
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As novas formas de produção, desterritorializada e globalizada, modificam a 

estrutura urbana das cidades. Modifica também as relações entre os lugares, entre 

os países centrais e países periféricos que se relacionam independentemente de 

sua posição hierárquica. Modificam os papeis que as cidades desempenham dentro 

da rede urbana assim como modificam as relações entre elas. As cidades médias 

passam a assumir papeis mais importantes durante este processo modificando sua 

estrutura intra e interurbana (SANTOS, 2008). 

No espaço urbano, estas novas técnicas de produção causam marcantes 

alterações imprimindo novas características aos espaços, aos processos de 

urbanização, de organização da população, dos fluxos migratórios, do mercado 

imobiliário, da mesma forma que modificam as funções das cidades e dos lugares no 

âmbito regional (BAENINGER, 1998). 

 

A evolução da economia internacional, o crescimento espetacular das novas 
tecnologias de informação e de comunicação e a constituição de poderosas 
organizações transnacionais ligadas por redes subordinadas e 
descentralizadas, são fatores decisivos no processo que dá sentido 
estrutural a cada território, pela função que este desempenha num contexto 
mais amplo de operações independentes. Continuam certamente a existir 
formas espaciais, visto que as sociedades e as economias se desenvolvem 
em territórios concretos e de modo desigual pelo mundo afora. Mas, na ótica 
das organizações e dos interesses sociais dominantes, a lógica e a 
dinâmica do desenvolvimento territorial são cada vez mais espaciais 
(CASTELLS, 1987, p. 7). 

 

São mudanças que não estão relacionadas apenas à estrutura urbana e ao 

conteúdo da dinâmica de reprodução do uso do solo na cidade, mas também estão 

relacionadas à teia de relações que formam as redes urbanas. É necessário 

entender a estrutura urbana a partir do processo histórico que a constituiu ao longo 

do tempo (SANTOS, 2008). 

Segundo Soares (2006), ao estudar a reestruturação das metrópoles, é, 

sobretudo a partir de 1990, que inicia o processo de “renascimento” relacionado à 

reestruturação econômica, reestruturação externa ou perimetropolitana e 

reestruturação interior ou intrametropolitana.  

A reestruturação externa ou, para utilizar a nossa nomenclatura, a 

reestruturação interurbana, está relacionada com a globalização da economia, com o 

acirramento da “guerra dos lugares” onde cidades concorrem para receber indústrias 

e seus investimentos numa economia desterritorializada (SOARES, 2006). 
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A reestruturação urbana está baseada na desconcentração populacional e 

empresarial em direção a novos centros periféricos que passam a se constituir como 

novas centralidades com poderes econômicos regionais. A globalização da 

economia, as novas tecnologias que facilitam a comunicação, a mobilidade do 

capital juntamente com a criação de empresas transnacionais, facilitaram este 

processo de reestruturação econômica após um período de crise mundial 

(SANFELICI, 2010). 

Já a reestruturação interna ou intra-urbana como preferimos chamar, 

provocou “a desconcentração e a reconcentração dos espaços de assentamento e 

dos complexos de produção, transformando regiões metropolitanas em 

aglomerações estendidas, multinodais e multicêntricas” (SOARES, 2006, p. 5). 

A reestruturação das metrópoles afeta diretamente diferentes dimensões da 

vida social sendo de grande importância para o estudo do espaço urbano. Com a 

reestruturação observa-se uma tendência à descentralização e dispersão. 

Descentralização relacionada à criação de novas centralidades, novos polos de 

crescimento e desenvolvimento impulsionados por empresas transnacionais e pela 

facilidade de comunicação e mundialização do capital. Dispersão relacionada com o 

aumento da malha urbana e com a modificação das relações sociais no espaço das 

cidades. Cada vez mais se observa empreendimentos distantes do núcleo central 

das cidades, valorizando áreas até então sem valor financeiro, modificando as 

relações centro x periferia (SANFELICI, 2010). 

 

Para Neil Smith, a reestruturação da economia “espacial-urbana” é produto 
simultâneo do desenvolvimento desigual do capitalismo, das mudanças nos 
estilos de vida, da suburbanização do capital e da desvalorização dos 
investimentos no ambiente construído (SOARES, 2006, p. 165, grifos do 
autor).  

 

Com a reestruturação das metrópoles, as áreas centrais passam a atrair 

funções diferenciadas após o surgimento das novas centralidades, passando a atrair 

os setores de comércio e serviços. Concomitantemente, a perda de importância da 

industrialização e a diminuição do ritmo de crescimento populacional, há o 

fortalecendo o setor de prestação de serviços principalmente àqueles voltados às 

novas tecnologias e ao capital financeiro (SANTOS, 2008). 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a instalação de um modelo fordista 

de produção e acumulação, o mundo viveu um momento de prosperidade 
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econômica marcado pelas novas técnicas de produção em massa e intensa 

urbanização das cidades. Neste período observa-se além do crescimento 

populacional, o desenvolvimento comercial, industrial, o início da periferização dos 

trabalhadores nos subúrbios e da metropolização das maiores cidades. Os trinta 

anos gloriosos que marcaram o desenvolvimento fordista entraram em crise por volta 

da década de 1970 quando se passa a viver um novo processo: a acumulação 

flexível (BAENINGER, 1998).  

O fenômeno da urbanização se intensificou com a afirmação do capitalismo 

e a revolução industrial se difundiu mundo afora modificando as características das 

cidades. Período marcado fortemente pela concentração urbana de moradores que 

deixavam as áreas rurais em direção à cidade em busca do sonho de modernidade, 

a urbanização modificou o paradigma urbano até então reconhecido. Segundo 

Santos (2006, p. 171), “a noção de urbanização do campo é uma dessas ideias 

controversas cada vez mais utilizadas: ela quer significar o processo de mudança 

das relações sociais, mas também do conteúdo material do território”. 

A urbanização embora anterior ao processo de industrialização e ao 

capitalismo é por eles intensificada. A urbanização é produto das relações sociais 

que surgem com a industrialização e o desenvolvimento do capitalismo. É um 

processo de transformação da sociedade assim como impulsiona estas mesmas 

sociedades adiante (LENCIONI, 2008). A partir da consolidação do capitalismo, o 

espaço urbano/urbanizado se torna resultado das ações do homem, de suas 

relações, conflitos, interesses, não podendo mais ser analisado desconsiderando as 

ações humanas (CARLOS, 2001). 

A crise do modelo fordista de produção e acumulação gerou a abertura para 

novas abordagens baseadas em modernos modelos de produção juntamente com a 

desindustrialização e a reestruturação das indústrias que abandonavam seus locais 

de trabalho em busca de novas localizações distantes das metrópoles. Restava para 

as metrópoles a atração que exercia sobre os pobres e a população com baixa 

qualificação, direcionada ao mercado de trabalho informal e serviços mal 

remunerados.  

 

Foi a ruptura de um incipiente pacto social que garantia um Estado de bem-
estar social mínimo para uma parcela qualificada da força de trabalho 
urbana. A crise metropolitana se manifestou como crise econômica, 
ambiental e social, degradando a qualidade de vida e elevando os índices 
de violência e exclusão nas grandes cidades (SOARES, 2006, p. 4). 
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As indústrias se mudam em busca de novas localizações iniciando um 

processo de deterioração e degradação da área central tradicional das metrópoles 

então desabitadas pela população. O mesmo se observou nas zonas fabris que 

foram abandonadas em detrimento de novas localizações mais providas de 

benefícios como a facilidade na obtenção de matéria prima. Foi marcante a 

desindustrialização das metrópoles, é o “começo do fim” (SOARES, 2006, p. 5). 

Com a mudança nas características das cidades podem ocorrer dois 

fenômenos distintos: a polarização e a cooperação entre as cidades que compõem 

uma dada região. Na polarização, as cidades articulam-se formando eixos ou áreas 

de desenvolvimento com vários polos ou pontos nodais de uma rede da qual outras 

cidades menores passam a depender. Já na cooperação, as cidades componentes 

de uma região se articulam e cooperam para formar uma região, mas ao mesmo 

tempo competem entre si (SPOSITO, 2007). 

O surgimento de uma nova forma de flexibilização da produção com a 

abertura aos serviços financeiros internacionais e modificando a dinâmica espacial: é 

o regime de acumulação flexível que foi considerado por alguns pensadores daquela 

época como a única saída para se obter desenvolvimento econômico após a falência 

do modelo fordista. O regime de acumulação flexível propunha uma nova 

organização do trabalho, dos contratos de trabalho assim como do mercado de 

trabalho vigente. É a redefinição da divisão regional do trabalho no território que 

proporciona a reestruturação interurbana e da cidade (BAENINGER, 1998).  

Até os anos 1970 e 1980 a estrutura urbana das cidades era baseada num 

esquema centralizado, em torno de um centro principal que detinha as atividades 

comerciais e de serviços. No entanto, nos últimos vinte anos, foram criados novos 

centros nas cidades contemporâneas que se tornaram pontos de atração de 

investimentos, usuários e moradores tornando a cidade multipolarizada ou 

multicentralizada e com investimentos melhor distribuídos na malha urbana 

(SPOSITO, 2007). 

As modificações intra e interurbanas das cidades contemporâneas alteram 

as relações entre as cidades de diversas formas. Uma delas é modificação dos 

fluxos migratórios que exercem atração e repulsão de pessoas para estas regiões. 

Alguns moradores das cidades próximas são atraídos pelas modificações urbanas e 

melhorias tecnológicas que as cidades dispõem. Em contrapartida exercem o 
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fenômeno de repulsão das pessoas da zona rural para a zona urbana em busca 

desta vida moderna disponível nas cidades mais desenvolvidas (FREITAS, 2010).  

As cidades médias, assim como Lajeado no Vale do Taquari, apresentam 

melhores condições para o desenvolvimento de atividades atraindo empresas, pois 

dispõe de mão de obra qualificada, isenção fiscal promovida pelo poder público para 

atrair as empresas e um crescente nível de consumo facilitado pelas redes de 

transporte disponíveis e ainda não saturadas como acontece nas metrópoles 

(FREITAS, 2010). 
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3 O VALE DO TAQUARI E O MUNICÍPIO DE LAJEADO: FORMAÇÃO 

TERRITORIAL, CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, SOCIAIS E 

ECONÔMICAS 

 

Uma região pode ser determinada como “um espaço polarizado que se 

organiza em torno de uma cidade”. Segundo diversos autores, entre eles Kayser et 

al. (1980) e Arrais (2008), uma região possui necessariamente um polo, uma 

centralidade que exerce forte influência sobre os demais municípios que compõem a 

região, assim como sofre as influências destes municípios menores. Tal centralidade 

exerce poder polarizador sobre seu entorno o que configura uma região.  

Uma região deve apresentar necessariamente três características básicas 

para se constituir como tal. Caso não sejam observadas estas três particularidades, 

se tratará de um “meio geográfico” e não de uma região (KAYSER et al., 1980). São 

elas: 

a) “A região se define pelos laços existentes entre seus habitantes”, 

englobando além das relações interpessoais, as características comuns a 

estes habitantes. Tais características como a descendência de diferentes 

etnias europeias ou a existência de características em comum determinam 

homeogeneidade interna que induz a criação de uma organização 

econômica e social, fundamental para a composição de uma região. 

b) A presença de um centro em torno do qual a região se organiza e se 

desenvolve. Tal centro se apresenta como ponto focal da região, onde são 

estabelecidas as mais diversas atividades dependendo de sua 

predisposição. Existem regiões baseadas na produção industrial por 

exemplo, onde uma centralidade organiza e determina qual parcela realizará 

as atividades complementares ao processo industrial. O centro principal, o 

polo regional, comanda o espaço que o envolve, estabelecendo relações 

comerciais, administrativas, sociais, políticas e demográficas nas quais se 

apresenta como centralidade principal. 

c) A participação desta região num conjunto de maior abrangência. Além 

da existência de um polo que se relaciona e de certa forma subordina as 

demais cidades, as regiões também fazem parte de uma rede de relações 

de maior abrangência. Se tratando de um espaço limitado, a região faz parte 

de um espaço mais amplo, no qual sofre influências externas assim como o 
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centro influencia as cidades menores componentes da região. Neste caso, a 

região tem um papel intermediário na escala das relações: não se apresenta 

como a menor parcela mas também é componente de uma rede onde são 

aplicadas as decisões para o qual são estudados os programas de ação 

(KAYSER, 1980). 

As diferentes escalas de ação de uma região se configuram como a parcela 

de terras a qual esta é capaz de abranger e influenciar. No texto escrito por Arrais 

(2008), o autor utiliza como exemplo a cidade de Goiânia para demonstrar a 

configuração regional da qual se constitui como polo.  

 

É através da oferta de emprego, serviços e bens de consumo duráveis e 
não duráveis que Goiânia se relaciona com os demais municípios de sua 
região. Essa oferta atinge de diferentes maneiras o espaço urbano de 
Goiânia e o espaço urbano dos demais municípios que compõem a Região 
Metropolitana de Goiânia. Em Goiânia, a oferta de emprego interfere, entre 
outros pontos, na economia da cidade, gerando renda e tributos que podem 
ser revertidos para políticas de infra-estrutura urbana, moradia, programas 
sociais, custeio da máquina governamental e pagamento do funcionalismo. 
Já para os demais municípios, a oferta de emprego em Goiânia estimula o 
deslocamento diário de pessoas e a consequente drenagem de renda para 
a capital, já que os gastos diários dos trabalhadores, bem como parte dos 
impostos dos empregadores são recolhidos na base territorial da capital 
(ARRAIS, 2008, p. 83).  

 

Desta forma podemos afirmar que Goiânia oferece emprego para a região e 

obtém dela como retorno ao município a geração de impostos, o consumo e 

movimentação econômica assim como a manutenção de posto de polo regional.  

É partindo destas considerações sobre as relações e interações entre a 

cidade e a sua região de influência, e a importância da cidade polo na organização 

do espaço urbano regional que estruturamos este segundo capítulo.  Nosso objetivo 

é o de abordar as principais características demográficas, sociais e econômicas que 

envolvem a dinâmica recente de organização territorial e desenvolvimento da região 

do Vale do Taquari. Nessa abordagem buscamos compreender a importância e a 

condição de polo regional de desenvolvimento que a cidade de Lajeado apresenta 

no contexto e na dinâmica de desenvolvimento da região do Vale do Taquari, 

através de uma caracterização que evidencia o papel e a representatividade da 

cidade de Lajeado no processo recente de desenvolvimento regional. Optamos por 

conduzir nossa análise territorial da região valorizando a regionalização do Conselho 

Regional de Desenvolvimento do Vale do Taquari, reconhecendo nesse recorte 
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regional aquele que melhor possibilita compreender a totalidade territorial, dinâmica 

recente de organização espacial, o processo de divisão territorial do trabalho e as 

relações e interações entre o Vale do Taquari, o estado do Rio Grande do Sul e o 

município de Lajeado. 

 

3.1 A região do Vale do Taquari: Formação e organização territorial  

 

Os COREDES são instâncias regionais de planejamento que atuam de 

forma integrada com os poderes públicos de diversas instâncias. Acredita-se na 

cooperação intermunicipal como forma de articulação e concertação de interesses 

tornando menos árdua a luta em prol de objetivos regionais buscando assim a 

redução das desigualdades regionais.  

Criado em 1994, o COREDE Vale do Taquari é composto por 36 municípios 

e está localizado na região central do Rio Grande do Sul. (FIGURA 1).  Abrangendo 

uma área de 4.821,1 km², possui população de 329.258 pessoas (2011), o que 

representa 3,06% de todo Estado (FEEDados, 2013, texto digital). 

Os municípios que compõem o COREDE Vale do Taquari tiveram origem a 

partir de sucessivas emancipações incididas sobre o território do município de 

Taquari, principalmente a partir de 1959. A chegada de imigrantes alemães e 

italianos e a preservação de seus costumes marcam a identidade da região.  

As distintas etnias europeias optaram por distintas parcelas de terra para a 

sua instalação, fato que influenciou o desenvolvimento destas sociedades e reflete 

nos dias atuais. Os imigrantes europeus se apropriaram de terras ao longo de rios e 

arroios, principalmente nas áreas mais altas. Hoje, as encostas dos morros ainda 

são utilizadas para a instalação de aviários e chiqueiros onde são criados os animais 

que abastecem as indústrias da região. 

A região do Vale do Taquari foi ocupada por diferentes culturas e etnias. A 

apropriação de terras pelos imigrantes europeus se deu de forma diferenciada 

segundo seu país de origem, sua cultura e sua base econômica principal. Os 

portugueses que foram os primeiros a chegar a região e se instalaram no Sul, na 

parte baixa do vale. Utilizavam mão de obra escrava na fabricação de cerâmicas e 

na horticultura, muitos deles exercendo funções militares. Na região intermediária se 

instalaram os imigrantes alemães enquanto as encostas dos morros e partes mais 
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altas restaram para os italianos que chegaram na última fase deste processo 

imigratório (SCHNEIDER, 2010). 

Figura 1 - Localização do Vale do Taquari e de Lajeado 

 
Fonte: FEE. Elaboração Bergamaschi, 2012. 

A região teve sua economia baseada na agropecuária com produção 

diversificada até a metade do século passado, período no qual a criação de suínos 
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teve destaque. Na década de 1950 o Vale viu sua estrutura produtiva ser modificada 

quando o valor da banha de origem suína perdeu valor comercial obrigando os 

criadores a voltar seu foco para a produção de suínos para o consumo de carne e 

não apenas para a obtenção de banha. Tal mudança econômica e produtiva gerou 

alterações nas relações sociais e de trabalho, e também forçou uma reestruturação 

espacial das propriedades (BEROLDT et al., 2010). 

A partir deste período, a especialização da produção e a instalação de novas 

tecnologias buscando modernizar a agropecuária foram fundamentais para a 

reorganização da divisão territorial do trabalho no Vale, já definidas pelos imigrantes 

quando da sua chegada à região: a parte baixa do Vale, várzeas e áreas planas se 

destinaram à agricultura enquanto as porções mais altas e encostas se 

apresentaram como regiões destinadas à criação de animais para abate (BEROLDT 

et al., 2010). 

A produção de excedentes e a comercialização dos produtos agropecuários 

fez surgir novos agentes econômicos desenvolvendo a intermediação dos negócios 

de compra e venda desta produção. Este agente passou do transporte ao comércio, 

depois ao financiamento, à função de agente banqueiro e finalmente para o papel de 

manufatureiro industrial, intermediando os produtos agropecuários utilizados como 

matéria prima e produzidos na região. Da mesma forma, os produtores passam de 

produtores voltados para subsistência à fornecedores de matéria prima de um 

emergente setor industrial. Desta forma se intensifica o processo de urbanização 

com a produção de excedentes agropecuários e a consequente introdução da 

indústria regional (BECKER, 1994). 

Tal mudança no sistema produtivo vigente gerou duas consequências 

principais. A primeira, decorrente da especialização da produção agrícola, é o 

desaparecimento da policultura nas propriedades regionais que passaram a se 

dedicar exclusivamente a uma determinada cultura que neste caso é a criação de 

frangos e suínos ou a produção de fumo e erva-mate. A segunda consequência 

deste processo foi a crescente necessidade de instrumentos de trabalho e 

ferramentas agrícolas que incialmente eram fabricadas pelos próprios produtores 

nas ferrarias e marcenarias próximas. Mais tarde esta demanda passa a ser suprida 

pela importação e negociação destes equipamentos comercializados nas cidades. 

Ambas consequências tem forte ligação com o processo de urbanização pois as 

atividades de transformação foram sendo transferidas uma a uma para o meio 
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urbano. A especialização da produção agropecuária estimulou a expulsão de mão 

de obra agrícola para o meio urbano com a redução da necessidade de pessoal 

como importante consequência da produção mecanizada, enquanto o crescimento 

do comércio e das importações transformaram o meio urbano existente (BECKER, 

1994).  

 

3.2 Características demográficas  

 

Nos anos entre 1990 e 2000, onze municípios do Vale do Taquari tiveram 

redução da população total (Anta Gorda, Arvorezinha, Bom Retiro do Sul, Dois 

Lajeados, Muçum, Nova Bréscia, Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado e Roca 

Sales), em virtude das emancipações ocorridas nesta década. Neste período foram 

criados 13 novos municípios na região, fazendo com que a população urbana 

passasse a predominar sobre a população rural. 

No início da década de 2000, 319.808 habitantes já residiam nos 36 

municípios do Vale contabilizando 3,13% da população total do Estado. Entre os 

anos 2000 e 2010 houve um incremento populacional na região de 2,4% passando 

para 327.723 habitantes. Tal incremento se distingue do crescimento populacional 

apresentado no Estado que foi de 4,97% neste mesmo período. Esta diferença nos 

dados mostra que o Vale do Taquari não acompanha o ritmo de crescimento 

demográfico do Estado tendo experimentado ritmo inferior de crescimento 

populacional. 

Tabela 1 – Aspectos demográficos dos municípios e da região do Vale do 

Taquari em 2010 

Município População 
total 

População 
urbana 

População 
rural 

Densidade 
demográfica 

Taxa de 
urbanização 

Anta Gorda 6.073 2.331 372 24,9 38,4 
Arroio do Meio 18.783 14.663 4.120 119,5 78,1 
Arvorezinha 10.225 6.273 3.952 37,7 61,3 
Bom Retiro do Sul 11.472 9.162 2.310 112,6 79,9 
Canudos do Vale 1.807 411 1.396 21,8 22,7 
Capitão 2.636 1.147 1.489 35,4 43,5 
Colinas 2.420 1.105 1.315 41,3 45,7 
Coqueiro Baixo 1.528 282 1.246 13,5 18,5 
Cruzeiro do Sul 12.320 7.476 4.844 79,5 60,7 
Dois Lajeados 3.278 1.564 1.714 24,6 47,4 
Doutor Ricardo 2.030 693 1.337 18,7 34,1 
Encantado 20.510 17.879 2.631 148,1 87,2 
Estrela 30.619 25.913 4.706 167,2 84,6 
Fazenda Vilanova 3.697 2.013 1.684 44,1 54,4 
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Forquetinha 2.479 468 2.011 26,4 18,9 
Ilópolis 4.102 2.207 1.895 35,2 53,8 
Imigrante 3.023 1.499 1.524 41,1 49,6 
Lajeado 71.455 71.180 265 797,7 99,6 
Marques de Souza 4.068 1.545 2.523 32,4 38,0 
Muçum 4.791 4.044 747 43,2 84,4 
Nova Bréscia 3.184 1.511 1.673 31,1 47,5 
Paverama 8.044 4.098 3.946 47,0 50,9 
Poço das Antas 2.017 861 1.156 32,5 42,7 
Pouso Novo 1.875 632 1243 17,5 33,7 
Progresso 6.163 1.873 4.290 24,2 30,4 
Putinga 4.121 1.577 2.564 18,7 38,1 
Relvado 2.155 734 1.421 19,7 34,1 
Roca Sales 10.284 6.600 3.684 49,5 64,2 
Santa Clara do Sul 5.697 285 2.842 66,3 50,1 
Sério 2.281 530 1.751 22,7 232 
Tabaí 4.131 1.246 2.885 43,9 30,2 
Taquari 26.092 21.875 4.217 74,7 83,8 
Teutônia 27.272 23.322 3.950 153,9 85,5 
Travesseiro 2.341 887 1.427 28,5 38,3 
Vespasiano Correa 1.974 406 1.568 17,5 20,6 
Westfália 2.793 1.130 1.663 44,0 40,5 
      
Vale do Taquari 327.723 241.992 85.731 68,3 73,8 
      
Rio Grande do Sul 10.693.929 9.100.291 1.593.638 38,1 85,1 
Fonte: FEEDados, 2013. Elaboração da autora. 

Atualmente a região é composta por 21 municípios de pequeno porte 

segundo critérios de tamanho populacional, isto é, possuem menos de 5.000 

habitantes. Os municípios mais populosos são Lajeado, Estrela, Teutônia, Taquari e 

Encantado respectivamente, que juntos somam 175.948 habitantes. Ou seja, 

53,68% de toda a população do COREDE Vale do Taquari está concentrada em 

apenas 5 municípios.  

Tabela 2 – População, densidade demográfica e taxa de urbanização de 

Lajeado em 1990, 2000 e 2010 

Ano População 
total 

População 
urbana 

População 
rural 

Densidade 
demográfica 

Taxa de 
urbanização 

1990 62.783 45.970 16.813 --- 73,2% 
2000 64.133 60.189 3.944 --- 93,9% 
2010 71.455 71.180 265 790 hab/km² 99,6% 

Fonte: FEEDados, 2013. Elaboração da autora. 

No município de Lajeado, a população rural sofreu uma variação bastante 

significativa, tendo iniciado o processo de redução a partir de 1988, ano em que foi 

aprovada a Constituição Federal. A partir desta data, a criação de novos municípios 

na região fez com que este índice sofresse uma redução de 98,43% em vinte anos. 

A densidade demográfica apresentada pelo município de Lajeado no ano de 

2010 se apresenta superior ao índice estadual. Com uma distribuição populacional 

de 790 habitantes/km², Lajeado apresenta uma densidade demográfica 20 vezes 
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maior que a média estadual. A redução da área rural municipal e o consequente 

adensamento populacional na zona urbana são os principais motivadores destes 

índices tão altos.  

Tabela 3 – Número total de domicílios, em zona urbana e zona rural em Lajeado 

nos anos de 1991, 2000 e 2010 

Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio em Lajeado 
Ano Total Urbano Rural 
1991 17.684 13.558 4.127 
2000 19.703 18.507 1.196 
2010 24.962 24.868 94 

Fonte: Prefeitura Municipal de Lajeado, 2013. Elaboração da autora. 

A tabela acima demonstra a redução do número de domicílios particulares 

permanentes na zona rural de Lajeado de forma gradativa, tendo se acentuado entre 

os anos de 2000 e 2010, quando este valor sofreu redução em torno de 92,14%. A 

redução do número de domicílios em zona rural é inversamente proporcional ao 

crescimento do número de domicílios em zona urbana. Importante destacar que no 

ano de 2006 foi realizado o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 

Lajeado que reduziu a zona rural municipal aumentando o número de domicílios 

urbanos. De igual importância a afirmação de que nas décadas de 1980 e 1990 

houve a criação de 21 novos municípios no Vale do Taquari, enquanto na década 

seguinte não houve novas emancipações se torna fundamental para a justificativa da 

redução dos domicílios rurais.  Estes 21 novos municípios se originaram da 

emancipação dos distritos com características predominantemente rurais de 

Lajeado. 

Dos 36 municípios que constituem a região também há 21 destes em que 

predomina a população rural. No entanto, a população urbana ainda prevalece sobre 

a população rural no somatório populacional total do COREDE.  

Já a taxa de urbanização dos municípios do Vale do Taquari varia de 18,5% 

em Coqueiro Baixo e Vespasiano Correa com 20,6% até os 99,6% e 87,2% de 

Lajeado e Encantado, respectivamente. Na média do COREDE a taxa de 

urbanização é de 73,8%, a qual ainda é inferior à taxa de urbanização do Estado 

que corresponde a 85,1%.  

Partindo destes dados podemos afirmar que grande parte dos municípios de 

pequeno porte possui características rurais enquanto os demais municípios, com 

população superior a 5.000 habitantes já passaram a apresentar população 

predominantemente urbana. Também é possível afirmar que as cidades com mais 
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de 5.000 habitantes fizeram com que a taxa de urbanização do Vale do Taquari 

aumentasse para os 73,8% apresentados em 2010. São estes municípios, bastante 

urbanizados, que imprimem ao Vale do Taquari a característica de uma população 

cada vez mais urbana. 

O número de moradores por domicílio também sofreu redução gradual no 

decorrer do tempo. Segundo dados da Prefeitura Municipal de Lajeado as moradias 

do meio rural sempre apresentaram maior número de moradores por domicílio até 

2000, ano em que estes valores se equipararam. Desta data em diante, a 

quantidade de pessoas por moradia nos domicílios rurais passou a sofrer uma lenta 

redução até se apresentar de forma inferior ao número de pessoas nas unidades 

residenciais urbanas.   

A densidade demográfica do COREDE Vale do Taquari para o ano de 2011 

é de 68,3 habitantes por km² de área, superior ao índice encontrado no Estado que é 

de apenas 38,1 hab/km². Mesmo apresentado este dado de adensamento 

populacional elevado, o Vale do Taquari ainda apresenta municípios com fortes 

características rurais, onde a população rural prevalece sobre a urbana assim como 

o setor primário caracteriza sua economia. 

A observação e análise do mapa com dados referentes à taxa de 

urbanização dos municípios do Vale do Taquari nos anos 1990, 2000 e 2010 permite 

afirmar que a taxa de urbanização tende a crescer gradativamente, assim como a 

população rural está diminuindo nos últimos vinte anos. Tal aumento da população 

urbana é decorrente não apenas do crescimento populacional em virtude de 

nascimentos, mas também está relacionado a migração da população rural para o 

meio urbano em busca de maior remuneração.  

A criação de 13 novos municípios na região fez com que tais porções do 

território que se configuravam como área rural nos municípios de origem, passaram 

a se apresentar como parcelas urbanas destas novas municipalidades, elevando 

assim a taxa de urbanização regional, ao mesmo tempo em que reduz o índice de 

população rural do Vale. 

Tabela 4 – Ano de emancipação, município de origem e área territorial dos 

municípios que compõem o Vale do Taquari 

 
Município 

Ano de 
emancipação 

Município 
 de origem 

Área territorial 
em 2010 (km²) 

Anta Gorda 1963 Encantado 243,0 
Arroio do Meio 1934 Lajeado e Encantado 158,0 
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Arvorezinha 1959 Soledade e Encantado 271,6 
Bom Retiro do Sul 1949 Taquari 102,3 
Canudos do Vale 1996 Lajeado e Progresso 82,6 
Capitão 1992 Arroio do Meio e Nova Bréscia 74,6 
Colinas 1992 Estrela e Roca Sales 58,4 
Coqueiro Baixo 1996 Nova Bréscia e Relvado 112,3 
Cruzeiro do Sul 1963 Lajeado 155,2 
Dois Lajeados 1987 Guaporé 133,4 
Doutor Ricardo 1985 Encantado e Anta Gorda 108,4 
Encantado 1915 Lajeado e Soledade 139,2 
Estrela 1876 Taquari 184,2 
Fazenda Vilanova 1995 Bom Retiro do Sul 84,8 
Forquetinha 1996 Lajeado 93,6 
Ilópolis 1963 Encantado 116,5 
Imigrante 1988 Estrela e Garibaldi 73,4 
Lajeado 1891 Estrela 90,4 
Marques de Souza 1995 Lajeado 125,2 
Muçum 1959 Guaporé 110,9 
Nova Bréscia 1964 Arroio do Meio e Encantado 102,2 
Paverama 1988 Taquari 171,6 
Poço das Antas 1988 Salvador do Sul 62,1 
Pouso Novo 1988 Arroio do Meio 106,5 
Progresso 1987 Lajeado 255,1 
Putinga 1963 Encantado 219,9 
Relvado 1988 Encantado 108,5 
Roca Sales 1954 Estrela 208,5 
Santa Clara do Sul 1992 Lajeado 96,6 
Sério 1992 Lajeado 99,7 
Tabaí 1995 Taquari 94,8 
Taquari 1849 Triunfo 350,0 
Teutônia 1981 Estrela 179,2 
Travesseiro 1992 Arroio do Meio e Nova Bréscia 81,1 
Vespasiano Correa 1995 Muçum 113,9 
Westfália 1996 Teutônia e Imigrante 63,7 

Fonte: FEEDados, 2013. Elaboração da autora. 
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Figura 2 – Taxa de urbanização dos municípios do Vale do Taquari em 1990, 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração da autora com base em mapa da FEE.
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Dos municípios regionais, Taquari possui a maior área municipal, seguido de 

Arvorezinha, Progresso, Anta Gorda e Putinga nesta ordem. Destes 5 maiores em 

área territorial, Putinga possui menos de 5.000 habitantes, refletindo uma densidade 

demográfica muito baixa, pois a pequena população se encontra de forma dispersa 

na vasta área territorial do município.  

Somando a área territorial destes cinco maiores e fazendo o mesmo com a 

sua população total obtemos 52.674 habitantes e 1.339,6 km² de área, oque resulta 

numa densidade demográfica de apenas 39,32 habitantes por km², muito menor que 

a densidade regional. Num primeiro momento esta baixa densidade demográfica 

pode indicar uma maior produção agropecuária nestes municípios, principalmente 

em função da grande demanda de área para cultivo necessário para este setor da 

economia. Mas destes cinco municípios, apenas Anta Gorda tem destaque na 

produção agropecuária na composição do VAB total enquanto nos demais 

municípios se destacam a prestação de serviços e o comércio.    

A área territorial total de Lajeado sofreu perdas nos últimos vinte anos, se 

contrapondo a zona urbana municipal que sofreu um crescimento significativo em 

função das novas delimitações estabelecidas pela legislação urbanística da Lei de 

Zoneamento de 1974, o primeiro Plano Diretor de 1992 e o segundo Plano Diretor 

de 2006. Tais normativas urbanísticas serão analisadas no capítulo seguinte onde 

será abordada a temática da estruturação e reestruturação urbana na cidade de 

Lajeado.  

 

3.3 Características sociais  

 

A análise dos indicadores sociais apresentados pelos municípios do Vale do 

Taquari torna possível verificar a atual situação regional e sua relação com a 

dinâmica social encontrada no estado do Rio Grande do Sul. Alguns indicadores 

como o Índice de Gini que mede a desigualdade de renda apresentaram valores 

superiores ao do Estado, porém não são suficientes para podermos afirmar que o 

Vale está socialmente desenvolvido, pois o desenvolvimento é uma meta que se 

modifica a cada novo desafio lançado. Da mesma forma a presença destes 

indicadores favoráveis para a região não suprime a busca pela solução dos demais 

problemas verificados.  

 



69 

[...] só haverá verdadeiro desenvolvimento -  que não se deve confundir com 
“crescimento econômico”, no mais das vezes resultado de mera 
modernização das elites – ali onde existir um projeto social subjacente. É só 
quando prevalecem as forças que lutam pela efetiva melhoria das condições 
de vida da população que o crescimento se transforma em desenvolvimento 
(FURTADO, 2013, p. 108). 

 

Segundo Furtado (2013), o verdadeiro desenvolvimento só será alcançado 

por uma sociedade quando as diferenças sociais forem suprimidas. Por este motivo 

a apresentação destes indicadores relacionados ao Vale do Taquari e Lajeado se 

tornam tão importantes na construção de um perfil regional e municipal. O 

desenvolvimento não se relaciona apenas ao crescimento econômico mas também 

se relaciona a outros aspectos da vida cotidiana, como aspectos sociais, políticos, 

demográficos, etc. 

A taxa de mortalidade infantil na região do COREDE apresentou redução no 

período entre os anos de 1994 e 2010 se mostrando inferior à taxa de mortalidade 

infantil do Estado. Atualmente a região apresenta uma taxa de 9,21 mortes a cada 

mil nascidos vivos enquanto o índice estadual é de 11,20 mortes por mil nascidos 

vivos. Dos municípios que compõem o COREDE, Paverama com 31,25 mortes, 

Muçum com 29,41 mortes e Anta Gorda com 24,39 mortes a cada mil nascidos 

vivos, são os que possuem os piores índices. Em contrapartida, 23 dos 36 

municípios que fazem parte do COREDE Vale do Taquari apresentaram em 2010 

taxa de mortalidade infantil nula. 

Em Lajeado, a taxa de mortalidade infantil sofreu redução entre os anos de 

1992 e 2000, porém voltou a crescer no período até 2010. Mesmo tendo reduzido 

este índice em 38,45% no período entre 1992 e 2010 o valor referente a taxa de 

mortalidade infantil se apresenta superior a média regional e da mesma forma com 

relação ao índice estadual. Tal indicador elevado demonstra a necessidade de 

implantação de políticas públicas voltadas para a saúde da população, desde antes 

de seu nascimento como forma de prevenir a mortalidade de crianças antes de 

completar cinco anos de idade.  

A taxa de mortalidade infantil dos municípios se comportou de forma 

inconstante no período entre os anos 1992, 2000 e 2010. Em alguns municípios 

pode-se observar uma redução e posterior aumento desta taxa, enquanto em outros 

municípios houve uma redução gradual deste índice. Desta forma não podemos 

afirmar que todos os municípios estão caminhando juntos em busca da redução da 
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mortalidade infantil. O índice referente à região também sofreu aumento entre 1990 

e 2000 para apresentar uma posterior redução no ano de 2010. Apesar desta 

instabilidade e variação, o índice ainda se apresentou inferior à taxa de mortalidade 

infantil do Rio Grande do Sul, nos três períodos.  

A adesão do Brasil ao programa “Objetivos do Milênio” (ODM) que, entre 

outros propósitos, busca a redução da mortalidade infantil fez com que fossem 

investidos recursos na área da saúde. Reflexo destes investimentos em abrangência 

regional é a redução da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida ao 

nascer no Vale do Taquari e no Estado. 

Os objetivos do milênio são de abrangência mundial. Porém o único objetivo 

que conta com a parceria de todos os países em busca de um único objetivo é o 

oitavo e último ODM que versa sobre a responsabilidade coletiva para se alcançar o 

desenvolvimento.  Em contraponto aos demais objetivos que tem valores numéricos 

específicos a serem alcançados, este último objetivo somente versa sobre a 

cooperação entre os países, sem especificar quais ações devam ser tomadas. 

Dos sete objetivos que possuem resultados quantitativos, podemos afirmar 

que apenas cinco municípios se encontram muito próximos de alcançar todos os 

objetivos, pois já alcançaram 6 deles no ano de 2008. São eles: Capitão, Colinas, 

Travesseiro, Vespasiano Correa e Westfália. Nenhum destes municípios tem mais 

de 11 anos desde sua emancipação, na década de 1990. Todos também possuem 

população inferior a 3.000 habitantes e economia baseada na produção 

agropecuária em três deles. Colinas e Westfália tem o setor de prestação de 

serviços se sobrepondo a produção agropecuária, porém de forma muito sutil, não 

ultrapassando R$ 1.000,00 de diferença no VAB municipal. No caso desta região é 

possível afirmar que as cidades menores e menos urbanizadas possuem maior 

qualidade de vida que as cidades de grande porte e com maiores índices urbanos. 

Neste caso específico ainda é vantajoso habitar cidades com menor população e de 

predominância rural. 

Dos municípios com pior desempenho na busca por alcançar os Objetivos 

do Milênio estão: Taquari, com apenas um objetivo alcançado, Encantado e 

Fazenda Vilanova com apenas 2 objetivos atingidos. 

Destes sete objetivos que dispõem de dados quantitativos, aqueles 

relacionados à saúde são os que possuem maior quantidade de municípios em 

situação favorável, isto é, mais de 30 municípios alcançaram todos eles. Destaque 
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para redução em 75% da mortalidade materna que teve êxito em 34 dos 36 

municípios do Vale do Taquari. Por tratar-se de um objetivo possível de ser 

alcançado em um reduzido período de tempo através de campanhas educativas e 

incentivo a realização de exames pré-natal, este objetivo teve maior êxito que o 

objetivo relacionado à educação.  

Tabela 5 – Taxa de Mortalidade infantil e expectativa de vida dos municípios do 

Vale do Taquari 

 Mortalidade infantil (por mil nascidos vivos)   
1992 2000 2010 Variação Expectativa de vida 

Anta Gorda 18,69 0 24,39 + 33,00 % 73,83 
Arroio do Meio 10,38 5,31 4,65 - 55,20% 75,53 
Arvorezinha 7,27 19,73 8,26 + 13,61% 73,83 
Bom Retiro do Sul 17,85 32,89 7,19 -59,71% 71,27 
Canudos do Vale --- --- 0 --- --- 
Capitão --- 0 0 0% 71,27 
Colinas --- 0 0 0% 75,56 
Coqueiro Baixo --- --- 0 --- --- 
Cruzeiro do Sul 8,40 37,38 18,18 +116,42% 74,17 
Dois Lajeados --- 0 0 0% 73,83 
Doutor Ricardo --- 0 0 0% 74,30 
Encantado 12,98 3,84 18,77 +44,60% 74,69 
Estrela 10,16 7,02 2,65 -73,90% 73,97 
Fazenda Vilanova --- 23,80 0 -100% 71,80 
Forquetinha --- --- 0 --- --- 
Ilópolis --- 0 0 0% 72,68 
Imigrante 60,60 27,02 0 100% 75,56 
Lajeado 21,79 10,59 13,41 -38,45% 74,12 
Marques de Souza --- 62,50 0 -100% 73,57 
Muçum 10,30 44,44 29,41 +185,53% 76,16 
Nova Bréscia --- 0 0 0% 75,56 
Paverama 18,86 50,00 31,25 +65,69% 74,64 
Poço das Antas 19,41 41,66 0 -100% 76,47 
Pouso Novo --- 0 0 0% 75,06 
Progresso 21,58 21,05 0 -100% 68,90 
Putinga --- 17,85 0 -100% 73,83 
Relvado 41,66 0 0 -100% 70,25 
Roca Sales 8,00 10,41 0 -100% 74,73 
Santa Clara do Sul --- 0 0 0% 71,28 
Sério --- 32,25 0 -100% 75,06 
Tabaí --- 47,61 19,60 -58,83% 68,90 
Taquari 20,61 8,35 17,18 -16,64% 72,51 
Teutônia 24,05 9,17 2,92 -87,85% 72,06 
Travesseiro --- 0 0 0% 75,56 
Vespasiano Correa --- 0 0 0% 75,56 
Westfália --- --- 0 --- --- 
      
Vale do Taquari  13,77* 14,06 9,21 -32,62% 73,61 
      
Rio Grande do Sul 19,33 15,14 11,20 -42,05% 72,05 

Fonte: FEEDados, 2013. Elaborado pela autora. 
Nota: *Dado do ano de 1994   --- Dados não disponíveis. 
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Com relação à educação e à garantia de que todas as crianças, de ambos 

os sexos, terminem o ciclo de ensino fundamental, nenhum município da região 

logrou êxito até 2008. O município de Lajeado alcançou apenas 3 metas, justamente 

aquelas relacionadas à saúde que tiveram maior índice de êxito no COREDE Vale 

do Taquari. 

A esperança de vida ao nascer do Vale apresentou 73,61 anos em 2010 

enquanto a média estadual era de 72,05 anos. O jovem município de Poço das 

Antas, emancipado no ano de 1988 apresenta a maior expectativa de vida regional 

alcançando 76,47 anos, enquanto Progresso e Tabaí apresentam 68,9 anos 

refletindo a menor expectativa de vida de toda região. Dos trinta e seis municípios, 

apenas seis deles possuem expectativa de vida inferior à do Rio Grande do Sul. 

Numa posição intermediária encontra-se Lajeado, com expectativa de vida 

de 74,12 anos de idade. Mesmo se tratando do polo regional, com ampla estrutura 

de prestação de serviços na área da saúde que atende a população regional, o 

município não apresenta o maior índice de longevidade. A expectativa de vida era 

em 2010 igual a 74,12 anos: superior à expectativa de vida média da região e do 

Estado, porém se apresenta somente a 16º posição na região.  

Em Lajeado está instalado o Hospital Bruno Born desde 1930, prestando 

serviços de saúde para toda a região. Juntamente ao atendimento do hospital, a 

população municipal dispõe de 3 centros de saúde e 6 unidades básicas de saúde 

espalhados em seu território, buscando o atendimento de toda população.   

Pertinente à educação, o Vale do Taquari apresentou uma redução na taxa 

de analfabetismo para pessoas adultas (com mais de 25 anos de idade) entre os 

anos 1990 e 2000. Os 11,90% da população analfabeta de 1990 sofreram uma 

redução de 34,7% na década seguinte chegando a 8,42%. Trata-se de um índice 

ainda elevado principalmente se compararmos com os dados estaduais que 

apresentaram 7,77% da população com mais de 25 anos sem alfabetização no ano 

2000. 

Também observou-se na região uma redução no número de matrículas no 

ensino fundamental. Tal índice é consequência da diminuição da população na faixa 

etária relacionada, juntamente com a diminuição da taxa de fecundidade e do 

aumento da expectativa de vida que tornam a população regional cada vez mais 

velha.  
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Além da decrescente taxa de analfabetismo de pessoas adultas, a região 

tem baixo índice de acesso aos cursos superiores. Além da instalação da 

UNIVATES (Unidade Integrada Vale do Taquari de Ensino Superior) que dispõe de 

49 cursos entre graduação e mestrado, além de unidades das Faculdades UNOPAR, 

UFPEL (Universidade Federal de Pelotas), ULBRA (Universidade Luterana do 

Brasil), UNIASSELVI e FACINTER, também encontra-se na região uma unidade da 

UERGS (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) (CAZAROTTO, 2011).  

Vale salientar que a UNIVATES atende hoje mais de 11.000 alunos 

procedentes de mais de 40 municípios se configurando como uma importante 

instituição na composição dos índices educacionais, mas também nos índices 

econômicos relativos à prestação de serviços. Através de seu esforço na discussão 

de assuntos de interesse regional, a UNIVATES desempenha atualmente um 

importante papel no desenvolvimento estratégico da região (CAZAROTTO, 2011). 

Também relacionado à influência da UNIVATES no contexto regional, 

segundo De Conto (2005), 96,47% dos alunos da instituição residem no Vale do 

Taquari. Tal informação não exclui o fato de alunos de outras regiões residirem nas 

proximidades do centro universitário durante os dias úteis da semana e retornarem 

para seus municípios de origem aos finais de semana (DE CONTO, 2005). 

O Estado apresentou no ano 2000, o índice de 5,22% da população com 

acesso ao nível superior, enquanto a região apresentou apenas 1,47%. Lajeado tem 

7,02% da população adulta com acesso à cursos de nível superior e é o único 

município da região que apresenta índice superior aos indicadores estadual e 

regional, principalmente pela facilidade de acesso físico ao Centro Universitário da 

UNIVATES localizado neste município.  

Segundo Cantú e De Conto (2008), há uma forte relação entre o nível de 

escolaridade e a renda mensal dos trabalhadores da região, onde: 

 

Observa-se que em 2008 a renda média do trabalhador do Vale do Taquari 
sem escolaridade (analfabeto) era de R$796,31. Aqueles com Ensino 
Fundamental (completo ou incompleto) tinham rendimento médio de R$ 
891,98. Os trabalhadores da região com Ensino Médio (completo ou 
incompleto) recebiam em média R$966,35 em 2008. De forma preliminar 
constata-se que há um ganho real nos rendimentos conforme o trabalhador 
for avançando em anos de estudo. E essa diferença fica ainda mais 
evidente na remuneração média dos trabalhadores com curso Superior 
(concluído ou em andamento) que recebiam R$ 1.704,97 em 2008, ou seja, 
76,43% a mais daqueles situados no Ensino Médio e 91,14% a mais 
daqueles situados no Ensino Fundamental (CANTÚ; DE CONTO, 2008, 
p.1). 
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Tendência regional é o aumento do número de anos de estudo dos 

trabalhadores com empregos formais. Tal tendência pode ser reflexo de algumas 

modificações sociais que vem ocorrendo na sociedade moderna como o aumento da 

taxa de escolaridade e a substituição por aposentadoria ou morte dos trabalhadores 

mais velhos e com menor alfabetização. Tal afirmação ratifica que a relação entre 

remuneração e grau de instrução apresentada pela teoria do capital humano, onde 

quanto maior a experiência ou o nível de escolaridade acumulado pelo trabalhador 

maior a sua produtividade e consequentemente sua remuneração, se confirma para 

os padrões regionais (TÁVORA; BARDEN, 2003). 

O índice de Gini é um valor numérico que varia entre 0 e 1 e expressa a 

desigualdade entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos em um 

determinado território. Quanto mais este índice se aproximar de zero, menor a 

desigualdade de renda da população. Diferentemente da renda per capita e do PIB, 

este coeficiente leva em consideração a desigualdade de renda. No PIB (Produto 

Interno Bruto) é levado em conta o valor referente à produção e na renda per capita 

é apenas uma média deste PIB por pessoa. Ambos desconsideram a diferença de 

acesso à renda das distintas parcelas da população. O Índice de Gini não é um 

indicador de pobreza, mas sim de desigualdade social.  

No Vale do Taquari, observou-se uma redução deste índice de 0,48 em 1991 

para 0,35 em 2003, ambos valores inferiores ao estadual que era de 0,59 em 1991 e 

sofreu redução para 0,48 em 2003. 

Dos municípios regionais, Vespasiano Correa tem a menor desigualdade de 

renda, com Índice de Gini igual a 0,31 seguido de Travesseiro, Poço das Antas e 

Capitão com 0,32. Entre os mais desiguais estão Lajeado com 0,43, seguido por 

Taquari, Encantado e Estrela ambos com 0,41, porém ainda inferiores ao índice 

estadual e superior ao regional. 

Da região, nenhum município apresentou Índice de Gini superior ao 

estadual, reflexo da menor desigualdade regional se comparada ao Estado. Em 

contrapartida, a renda per capita se apresentou inferior ao Estado nos três 

levantamentos realizados, mesmo tendo apresentado uma grande variação nestes 

períodos.  

No ano de 1990, apenas dois municípios (Encantado e Lajeado) 

apresentaram renda per capita superior ao Estado. Já no ano de 2000, aumentou 

para sete a quantidade de municípios que apresentaram este indicador superior ao 
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estadual. No entanto, no ano de 2010, apenas uma município regional apresentou 

renda per capita superior aos R$ 940,28 apresentados pelo Rio Grande do Sul. Tais 

informações demonstram a oscilação no crescimento da renda regional, reflexo das 

diferentes estratégias adotadas na economia regional e estadual. 

Tabela 6 – Evolução da renda per capita nos anos de 1991, 2000 e 2010 e Índice 

de Gini em 2003 

 Renda média domiciliar per capita  Índice de Gini 
Município 1991  

(em 
cruzeiros) 

2000  
(em reais) 

2010  
(em reais) 

2003 

Anta Gorda 301,47 729,51 607,32 0,36 
Arroio do Meio 303,97 729,5 623,63 0,39 
Arvorezinha 265,73 565,33 484,85 0,38 
Bom Retiro do Sul 275,74 538,67 514,20 0,39 
Canudos do Vale --- ---- --- --- 
Capitão ---- 539,79 690,18 0,32 
Colinas ---- 559,29 808,02 0,36 
Coqueiro Baixo ---- ---- ---- ---- 
Cruzeiro do Sul 274,05 551,06 564,89 0,39 
Dois Lajeados 380,72 785,90 654,51 0,35 
Doutor Ricardo ---- 481,05 65751 0,34 
Encantado 411,42 703,71 692,04 0,41 
Estrela 370,15 652,24 691,34 0,41 
Fazenda Vilanova ---- 433,02 601,88 0,36 
Forquetinha ---- ---- 811,65 ---- 
Ilópolis 213,67 524,03 544,84 0,36 
Imigrante 352,000 742,56 657,75 0,35 
Lajeado 413,67 776,97 782,68 0,43 
Marques de Souza ---- 552,72 682,65 0,40 
Muçum 311,74 612,91 563,12 0,40 
Nova Bréscia ---- 788,17 738,17 0,35 
Paverama ---- 409,26 415,05 0,37 
Poço das Antas 219,10 487,84 533,41 0,32 
Pouso Novo ---- 605,41 ---- 0,39 
Progresso 225,27 427,14 424,46 0,37 
Putinga 193,28 1002,22 647,89 0,35 
Relvado 238,92 539,17 551,50 0,34 
Roca Sales 274,27 573,05 581,29 0,39 
Santa Clara do Sul ---- 464,63 664,65 0,36 
Sério ---- 314,93 448,19 0,35 
Tabaí ---- 433,69 520,20 0,34 
Taquari 294,03 520,92 518,13 0,41 
Teutônia 363,23 633,30 652,80 0,39 
Travesseiro --- ---- 603,00 0,32 
Vespasiano Correa --- 546,61 711,79 0,31 
Westfália --- ---- 1136,72 ---- 
     
Vale do Taquari  297,23 587,89 770,07 0,35 
     
Rio Grande do Sul 393,51 705,40 940,28 0,48 

Fonte: FEE Dados, Datasus e IBGE. Elaboração da autora. 
Nota: --- Dados não disponíveis. 
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Ao relacionarmos a renda per capita e o Índice de Gini podemos reafirmar 

que este índice não está relacionado à renda, levando em conta outros parâmetros 

para a sua composição, principalmente a desigualdade de acesso a esta renda 

observado nas sociedades capitalistas contemporâneas. Segundo dados da tabela 

6, a renda per capita municipal no ano de 2010 se apresenta muito semelhante para 

municípios com Índice de Gini mais baixos e mais altos da região.  Capitão 

apresenta índice de Gini de 0,32 e renda per capita de R$ 690,18 em 2010, 

enquanto Encantado apresentou índice de Gini de 0,41 e renda per capita de R$ 

691,34. Ambos possuem renda per capita muito próxima, porém o índice de Gini se 

apresenta bastante distante, demonstrando que a relação entre índice de Gini e 

consequentemente a desigualdade social não está relacionado à renda per capita da 

população.  

Tabela 7 – Rendimento nominal médio mensal por bairro de Lajeado em 2010 

Bairro Renda média em 2010 
Alto do Parque  R$ 6.097,48 
Americano R$ 4.295,48 
Bom Pastor R$ 2.159,95 
Campestre R$ 2.118,24 
Carneiros R$ 3.823,78 
Centenário R$ 2.049,72 
Centro R$ 3.275,40 
Conservas R$ 1.485,14 
Conventos R$ 1.857,71 
Floresta R$ 2.273,35 
Florestal R$ 3.233,37 
Hidráulica R$ 3.898,95 
Igrejinha R$ 1.564,65 
Imigrante R$ 1.781,81 
Jardim do Cedro R$ 1.863,18 
Moinhos R$ 3.703,81 
Moinhos D’água R$ 2.083,70 
Montanha R$ 2.740,10 
Morro 25 R$ 1.455,29 
Nações R$ 1.507,49 
Olarias R$ 1.975,13 
Planalto R$ 1.554,93 
Santo André R$ 1.749,69 
Santo Antônio R$ 1.299,87 
São Bento R$ 1.897,12 
São Cristóvão R$ 3.210,09 
Universitário R$ 2.729,07 
  
Renda média municipal R$ 2.506,83 

Fonte: Prefeitura Municipal de Lajedo. Elaboração da autora. 

No ano de 2010 a renda média mensal por domicílio permanente atingiu 

R$2.506,83. O bairro Alto do Parque apresentou a maior renda equivalendo a R$ 

6.097,48 e 2,4 vezes a renda média municipal. Em contrapartida, o bairro Santo 
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Antônio apresentou a menor renda: R$ 1.299,87, o que corresponde a 

aproximadamente 21% da renda do bairro Alto do Parque e 51% da renda média 

municipal. 

Dos 27 bairros, apenas 10 deles possuíam renda superior a média. A média 

dos bairros conda superior a média municipal é de R$ 4.000,75 já a média dos 17 

bairros restantes equivale a R$ 1.804,52, o que é inferior a renda média municipal. 

Reflete em Lajeado a diferença de distribuição de renda que se encontra no Brasil 

como um todo: poucos bairros tem renda bastante alta enquanto muitos bairros 

juntos somam pequenos valores de rendimento. 

As maiores rendas elevam a renda media mensal equivalente a 4,91 salários 

mínimos daquela data que era de R$ 510,00. Importante ressaltar que, apesar dos 

bairros mais podres terem renda aproximada de menos da metade da renda dos 

mais ricos, nenhum bairro apresentou renda inferior ao salário mínimo da época, que 

era de R$ 510,00. Até mesmo o bairro mais pobre tinha renda de 2,54 salários 

mínimos.  

Tabela 8 – Rendimento nominal médio mensal per capita por situação de 

domicilio em 2010 

Rendimento nominal médio em R$ 
 Total Urbana Rural 
Lajeado 1.145,08 1.146,78 700,20 
Rio Grande do Sul 971,59 1.030,63 615,78 
Brasil 830,85 904,71 366,92 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2013. Elaboração da autora. 

Outro importante indicador para a análise social do Vale do Taquari é o 

IDESE (Índice de Desenvolvimento Socioeconômico). Este indicador busca sintetizar 

numericamente indicadores sociais e econômicos, substituindo o PIB largamente 

utilizado, mas que avalia somente a dimensão econômica do desenvolvimento.   

O IDESE varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) até um 

(desenvolvimento humano total), classificando os resultados em três categorias: 

Baixo índice de desenvolvimento – IDESE entre 0 e 0,49 

Médio índice de desenvolvimento – IDESE entre 0,50 e 0,79 

Alto índice de desenvolvimento – IDESE entre 0,80 e 1. 

Além de classificar os municípios, o IDESE serve como forma de orientação 

do poder público sobre as áreas mais carentes de investimentos e recursos nas 

quais se faz necessária a adoção de políticas e ações públicas objetivando o 
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desenvolvimento. Tais medidas refletem diretamente na melhoria da qualidade de 

vida da população. 

Tabela 9 – IDESE nos municípios do Vale do Taquari, no COREDE e no Estado 

em 2009 

IDESE 2009 
Município Educação Renda Saneamento Saúde IDESE 
Anta Gorda 0,901 0,742 0,491 0,860 0,749 
Arroio do Meio 0,887 0,802 0,364 0,865 0,730 
Arvorezinha 0,873 0,641 0,406 0,860 0,695 
Bom Retiro do Sul 0,864 0,628 0,502 0,834 0,707 
Canudos do Vale 0,859 0,504 0,900 0,869 0,581 
Capitão 0,839 0,580 0,414 0,857 0,673 
Colinas 0,872 0,626 0,284 0,881 0,666 
Coqueiro Baixo 0,928 0,518 0,173 0,879 0,624 
Cruzeiro do Sul 0,851 0,518 0,173 0,879 0,624 
Dois Lajeados 0,951 0,670 0,418 0,860 0,725 
Doutor Ricardo 0,865 0,641 0,180 0,874 0,640 
Encantado 0,892 0,776 0,568 0,876 0,778 
Estrela 0,900 0,824 0,579 0,887 0,800 
Fazenda Vilanova 0,784 0,857 0,063 0,860 0,641 
Forquetinha 0,943 0,570 0,238 0,873 0,656 
Ilópolis 0,891 0,638 0,341 0,854 0,681 
Imigrante 0,932 0,697 0,417 0,881 0,732 
Lajeado 0,881 0,878 0,525 0,870 0,788 
Marques de Souza 0,881 0,667 0,266 0,870 0,671 
Muçum 0,887 0,698 0,577 0,885 0,759 
Nova Brescia 0,889 0,628 0,320 0,881 0,680 
Paverama 0,857 0,587 0,240 0,876 0,641 
Poço das Antas 0,973 0,634 0,480 0,881 0,742 
Pouso Novo 0,861 0,617 0,067 0,878 0,606 
Progresso 0,823 0,568 0,248 0,844 0,621 
Putinga 0,884 0,611 0,260 0,860 0,645 
Relvado 0,883 0,576 0,363 0,852 0,668 
Roca Sales 0,875 0,651 0,498 0,877 0,725 
Santa Clara do Sul 0,823 0,682 0,368 0,857 0,687 
Sério 0,850 0,539 0,173 0,878 0,610 
Tabaí 0,821 0,636 0,059 0,844 0,590 
Taquari 0,887 0,708 0,708 0,874 0,745 
Teutônia 0,871 0,835 0,512 0,861 0,760 
Travesseiro 0,853 0,574 0,472 0,881 0,595 
Vespasiano 
Correa 

0,920 0,734 0,349 0,881 0,721 

Westfália 0,905 0,692 0,117 0,868 0,646 
      
Vale do Taquari 0,879 0,788 0,438 0,872 0,744 
      
Rio Grande do Sul 0,870 0,813 0,569 0,850 0,776 

Fonte: FEEDados, 2013. Elaborado pela autora. 

Dos trinta e seis municípios deste COREDE, nenhum deles se enquadra no 

padrão de “baixo índice de desenvolvimento” e somente Estrela alcançou “alto índice 

de desenvolvimento”. Os demais municípios se enquadram num padrão “médio de 

desenvolvimento”. 
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No bloco educação os índices municipais variam entre 0,784 em Fazenda 

Vilanova e 0,973 em Poço das Antas. Doze municípios apresentam índice inferior ao 

estadual (0,870) e que também é inferior ao índice regional (0,879). Os índices são 

calculados com base na taxa de evasão e reprovação no ensino fundamental, taxa 

de atendimento no ensino médio e taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos 

além de outras taxas relacionadas ao tema.  

No bloco relacionado à saúde o Vale do Taquari volta a apresentar resultado 

superior ao estadual e está baseado no percentual de crianças com baixo peso ao 

nascer, taxa de mortalidade de menores de cinco anos e esperança de vida ao 

nascer. Como municípios com melhores condições de saúde estão Estrela (0,887) e 

Muçum (0,885) e com as piores condições estão Bom Retiro do Sul com 0,834, 

seguido de Progresso e Tabaí com 0,844. Mesmo os piores índices municipais estão 

muito próximos da média estadual, afirmando que a situação educacional no Vale do 

Taquari não se apresenta de maneira precária. 

No bloco renda, se verifica uma situação inversa ao encontrado para saúde 

e educação. Apenas quatro municípios do Vale do Taquari tem indicador superior ao 

Estado (0,813). Inclusive o dado regional do COREDE (0,788) é inferior ao estadual.  

No bloco saneamento é onde se verificam os menores índices, tanto 

relativos aos municípios quanto da região e do Estado e está relacionado ao acesso 

a água tratada e o tratamento de resíduos como lixo domiciliar, esgoto pluvial e 

esgoto cloacal. Apenas os municípios de Estrela (0,579) e Muçum (0,577) possuem 

indicador superior ao estadual que é de 0,569, chegando, na pior realidade a 0,067 

em Pouso Novo. 

Esta análise do IDESE por blocos mostra que os municípios do COREDE 

Vale do Taquari possuem índices diferentes mesmo em uma região onde se percebe 

a cooperação e integração da economia dos diferentes municípios, em virtude, 

principalmente das distâncias geográficas reduzidas. Os índices favoráveis de 

educação e saúde não redimem a busca pela melhoria dos índices de saneamento e 

renda.  

Tabela 10 – IDESE do Lajeado em 1991, 2000 e 2009 

IDESE em Lajeado 
 Educação Renda Saneamento Saúde IDESE 
1991 0,775 0,769 0,337 0,826 0,677 
2000 0,855 0,779 0,500 0,880 0,754 
2009 0,881 0,878 0,525 0,870 0,788 

Fonte FEEDados. Elaboração da autora. 
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Relacionado à evolução dos valores referentes ao IDESE no município de 

Lajeado, podemos afirmar que no período entre 1991 e 2000 o município apresentou 

crescimento do IDESE de 11,5%, enquanto na década seguinte o crescimento foi de 

4,5%. Os blocos que mais se desenvolveram foram renda e educação enquanto o 

bloco saneamento teve um baixo crescimento. Apenas o bloco saúde sofreu um leve 

declínio na ultima década analisada mas isto não significou insucesso na busca por 

um maior índice de desenvolvimento humano. No período de 18 anos (entre 1991 e 

2009) Lajeado obteve incremento de 16,39% chegando a uma média superior aos 

índices regional e estadual.  

 

3.4 Características econômicas 

 

As cidades de Lajeado e Estrela se destacam no cenário econômico 

regional. Entre os motivos desta proeminência estão a localização privilegiada e a 

facilidade de acesso à região metropolitana e demais regiões do Estado. Tal acesso 

pode ser realizado de três modais: hidroviário, ferroviário e rodoviário.  

Na região está localizado o Porto Fluvial de Estrela, fundado em 1977. Ao 

longo do seu funcionamento, este porto passou por momentos de ascensão e 

declínio, atendendo hoje principalmente ao mercado de areia para construção civil 

da capital do Estado. Juntamente a esta modalidade de transporte encontra-se uma 

ferrovia conhecida como Ferrovia do Trigo que liga Roca Sales a Passo Fundo. Além 

destas duas modalidades de transportes ainda existe na região a BR 386, também 

conhecida como Rodovia da Produção que se estende ao longo de 445 km e faz a 

ligação entre a parte norte do Estado e sua capital.  Nela circulam diariamente 

13.000 veículos (ZANCHET, 2013). 

Devido a estas facilidades no transporte de pessoas e produtos, a região 

criou importantes laços com os centros urbanos de Caxias do Sul e Porto Alegre 

configurando uma rede de relações de grande importância para o desenvolvimento 

do Vale do Taquari. O processo de expansão urbana destes centros regionais 

acabou privilegiando a região, pois a descentralização se torna cada vez mais 

importante em virtude da saturação da infraestrutura dos grandes centros. Diante 

desta realidade as margens da BR 386 se tornaram áreas atrativas à instalação de 

novas empresas em virtude da proximidade e da facilidade de acesso a estes outros 

centros (ZANCHET, 2013).  
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Segundo dados da polícia rodoviária federal circulam diariamente na BR386 
no Vale do Taquari aproximadamente 4.000 caminhões e ônibus 
transportando pessoas e os mais diversos tipos de mercadorias e mais de 
9.500 veículos diariamente em média, entre esses a maioria dos usuários 
são moradores da região, que utilizam a rodovia para se locomoverem de 
suas casas para seus trabalhos e para irem aos comércios locais ou para 
região metropolitana e litoral (ZANCHET, 2013, p. 19). 

 

Segundo dados do IBGE, Lajeado está situada na Mesorregião Centro-

oriental Riograndense a qual apresenta uma rede ubana regional com 40 municípios 

pequenos e três centros médios de maior destaque: o início de uma conurbação 

urbana formada pelos aglomerados urbanos de Lajeado/Estrela, Santa Cruz do 

Sul/Venâncio Aires/Vera Cruz e Cachoeira do Sul. Essa região apresenta economia 

acima da média do Rio Grande do Sul apresentando crescimento em todos os 

setores.  

O alto desempenho da região é consequência de sua proximidade de 

centros maiores como Caxias do Sul e Porto Alegre se apresentando como 

possíveis áreas de expansão da atividade industrial pois dispõem de mão de obra e 

áreas territoriais disponíveis para a implantação industrial. Nas décadas de 1970 e 

1980 a busca por novas localizações se intensificou, fazendo com que 16 municípios 

desta mesorregião recebessem indústrias voltadas para os ramos de calçados, 

couros e peles. Tais mudanças geraram aumento das vagas de emprego com a 

disponibilização de 1.333 novas vagas no setor calçadista e 3.117 vagas no setor de 

produção de gêneros alimentares. 

 

Os movimentos geográficos da produção dessa mesorregião indicam 
tendência à absorção de parte dos investimentos que estão extravasando o 
território da RMPA. Com efeito, as cidades que melhor se têm inserido 
nesse processo são Lajeado /Estrela, Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul. 
Tais municípios, juntamente com outros de menor porte de seus respectivos 
entornos, poderão vir a constituir, a longo prazo, um eixo de 
desenvolvimento com maior vinculação à RMPA (REDES URBANAS 
REGIONAIS SUL, 2000, p. 159, texto digital).  

 

Ainda com relação aos estudos do IBGE sobre as redes urbanas, Lajeado se 

classifica como “centro sub-regional A”. Este estudo buscou classificar as cidades 

brasileiras segundo a sua relação com as demais que compõem a região. Tais 

relações são importantes para a definição da área de influência e a articulação entre 

as diferentes localidades. No Vale do Taquari, Lajeado é a cidade com maior 

importância na rede urbana, polarizando a oferta de serviços e equipamentos que 
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exercem atração da população regional com o deslocamento para internações 

hospitalares, a oferta de ensino superior, diversidade de atividades de comércio e 

serviços, a oferta de serviços bancários. 

 A economia regional se apresenta de forma diversificada como uma forma 

de se manter ativa em momentos de crise. Enquanto um ramo da economia do Vale 

sofre influências que levam ao seu declínio, a diversificação permite que se busque 

melhorias em outros setores objetivando o desenvolvimento. As principais atividades 

da região são: agroindústria, a indústria de vestuário, artefatos de tecido, pedras e 

gemas, móveis, calçados e produtos alimentares. Nos municípios de menor porte 

destaca-se o setor agropecuário, enquanto nos municípios maiores e mais 

urbanizados destacam-se atividades industriais, comércio e serviços (CAZAROTTO, 

2011).  

Na produção agropecuária o Vale se destaca pelo cultivo permanente de 

erva-mate, tendo produzido 79.900 toneladas no ano de 2008. Os municípios que se 

destacam neste cultivo são Bom Retiro do Sul e Ilópolis, que juntos produzem 83,4% 

do total regional. Outra cultura permanente no Vale é o cultivo de uva, que resultou 

em 23.620 toneladas em 2008, onde se destaca o município de Dois Lajeados que 

sozinho produziu 9.750 toneladas. Além destas culturas, o Vale também é 

responsável por 748 mil cachos de bananas, 17,4 milhões de laranjas, 522 mil 

limões e 4,4 milhões de tangerinas por ano.  

Tabela 11 - Composição da produção agrícola regional 

Quantidade colhida da produção agrícola em 2008 

Cultura permanente 

Municípios Banana
(mil cachos)

Erva-mate
(toneladas)

Laranja
(mil frutas)

Limão 
(mil frutas) 

Tangerina
(mil frutas)

Uva 
(toneladas) 

Anta Gorda 0 4.500 1.890 24 288 880 

Arroio do Meio 30 25 160 20 220 63 

Arvorezinha 0 34.200 1.368 18 90 840 

Bom Retiro do Sul 0 0 360 0 80 48 

Canudos do Vale 2 41 560 0 91 35 

Capitão 5 688 70 16 60 44 

Colinas 4 0 100 20 75 40 

Coqueiro Baixo 5 200 120 8 70 450 

Cruzeiro do Sul 11 48 285 35 121 24 

Dois Lajeados 0 300 200 25 186 9.750 

Doutor Ricardo 6 465 325 0 108 360 

Encantado 96 224 211 24 125 264 

Estrela 15 27 564 12 110 28 

Fazenda Vilanova 0 36 650 0 24 96 
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Forquetinha 24 6 186 8 90 42 

Ilópolis 0 32.500 490 30 60 360 

Imigrante 14 0 960 18 92 540 

Lajeado 12 0 75 12 15 35 

Marques de Souza 102 70 315 12 250 200 

Muçum 6 81 789 16 185 696 

Nova Bréscia 14 315 158 21 252 800 

Paverama 0 0 660 0 0 32 

Poço das Antas 5 0 400 16 84 108 

Pouso Novo 40 243 504 40 144 432 

Progresso 100 300 500 24 200 570 

Putinga 5 3.500 600 2 100 1.040 

Relvado 25 280 344 9 225 800 

Roca Sales 150 265 899 0 100 1.350 

Santa Clara do Sul 20 41 488 6 270 84 

Sério 20 72 282 8 25 98 

Tabaí 0 0 180 0 30 0 

Taquari 0 0 1.200 0 300 1.250 

Teutônia 24 3 830 48 150 66 

Travesseiro 6 0 480 15 210 84 

Vespasiano Correa 5 1.140 198 8 50 2.100 

Westfália 2 0 25 20 5 11 

   

Vale do Taquari 748 79.900 17.426 522 4.485 23.620 

Fonte: BDR, 2013. Elaboração da autora. 

No cultivo temporário, o Vale produz 271.947 toneladas de milho, 84.915 

toneladas de cana-de-açúcar, 59.936 toneladas de mandioca, 29.798 toneladas de 

soja, 29.636 toneladas de fumo e 3.103 toneladas de feijão. 

 

O Vale do Taquari vive, atualmente, um dilema em relação ao padrão de 
desenvolvimento de sua agricultura. De um lado, a busca para atender os 
mercados externos, cada vez mais exigentes e competitivos, demanda uma 
produção cada vez mais especializada e intensiva. De outro, o modelo de 
desenvolvimento parece mostrar seus efeitos ao ambiente através da 
contaminação dos recursos hídricos e do solo, além da ocupação das APP, 
de uso restrito segundo a legislação ambiental (BEROLDT, 2010, p. 9).  

 

Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, a estrutura fundiária 

Lajeadense era composta por 631 propriedades, totalizando 4.574 hectares. Tais 

áreas de terra eram destinadas a produção de culturas temporárias e pastagens 

naturais (PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO, 2013, texto digital). 
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Tabela 12 – Número de estabelecimentos agropecuários no Vale do Taquari em 

2006 

Número de estabelecimentos agropecuários por área 
Município Menos 

de 1 há
Entre 1 
e 5 há

De 5 
a 20 há

De 20 
a 50 há

De 50
 a 100 há

Mais de 
100 há

Anta Gorda 04 104 555 334 38 04
Arroio do Meio 52 323 604 104 07 04
Arvorezinha 36 224 717 321 43 08
Bom Retiro do Sul 02 157 232 48 14 04
Canudos do Vale 01 68 312 83 05 02
Capitão 05 61 205 67 03 0
Colinas 14 80 240 36 - 0
Coqueiro Baixo 08 49 213 105 12 01
Cruzeiro do Sul 96 507 590 96 12 07
Dois Lajeados 05 41 237 162 15 01
Doutor Ricardo 04 54 291 124 08 0
Encantado 25 209 312 91 10 04
Estrela 19 283 529 126 13 05
Fazenda Vilanova 07 118 166 49 10 05
Forquetinha 13 121 378 91 02 02
Ilópolis 16 131 436 145 23 0
Imigrante 14 96 317 73 01 01
Lajeado 34 292 263 37 05 0
Marques de Souza 16 145 428 96 13 03
Muçum 01 29 140 100 06 0
Nova Bréscia 18 121 327 118 06 02
Paverama 55 470 783 138 14 02
Poço das Antas 05 54 302 45 02 0
Pouso Novo 03 56 180 121 24 02
Progresso 27 228 649 303 33 05
Putinga 03 100 516 235 19 01
Relvado 03 15 245 112 11 02
Roca Sales 13 156 520 159 17 06
Santa Clara do Sul 15 134 459 48 03 01
Sério 15 86 376 109 08 01
Tabaí 41 405 394 81 14 04
Taquari 226 477 472 163 61 46
Teutônia 12 192 645 167 07 01
Travesseiro 17 86 320 77 - 0
Vespasiano Correa 03 40 236 164 18 04
Westfália 09 60 255 55 02 0
 
Vale do Taquari 837 5.769 13.844 4.383 479 128
 
Rio Grande do Sul 11.219 78.914 194.012 94.667 25.380 30.423
Fonte: Censo Agropecuário, 2006. Elaboração da autora.  

No Vale do Taquari, predominam as propriedades com área entre 5 e 20 

hectares somando 13.844 propriedades que correspondem a 7,13% das 

propriedades do Rio Grande do Sul com estas dimensões.  Em número total de 
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propriedades, se destacam Paverama (1462), Taquari (1445), Arvorezinha (1349) e 

Cruzeiro do Sul (1308), que juntos somam 5.604 propriedades rurais somente nestes 

4 municípios (22,02% de toda região). Do somatório das propriedades com menos 

de 20 hectares, resulta 20.490 propriedades, correspondendo a 80,54% das 

propriedades regionais.  

Dos 8 municípios com mais de 1000 estabelecimentos agropecuários, 

atualmente predomina a população urbana em seis deles enquanto a população 

rural só sobressai em dois municípios. 

A elevada taxa de urbanização dos diferentes municípios, juntamente com a 

redução do tamanho das propriedades agropecuárias da região, favoreceram as 

atividades urbanas, expulsando a população rural para o meio urbano em busca de 

emprego e renda. Desta forma, a estrutura fundiária do Vale do Taquari tende a 

reduzir cada vez mais o contingente populacional rural uma vez que as propriedades 

estão diminuindo e as novas tecnologias de produção agropecuária demandam cada 

vez menos mão de obra. 

Mesmo com uma reduzida zona rural, Lajeado apresenta somatório bastante 

expressivo de propriedades agropecuárias, totalizando 631 propriedades. Nelas 

segue a mesma dinâmica da região: predomínio de pequenas propriedades, com 

destaque para as propriedades com áreas entre um e cinco hectares (292 

propriedades) e de 5 até 20 hectares (263 propriedades). 

A mão de obra atuante no meio rural se apresenta de forma bastante 

reduzida. Duas razões são apresentadas: uma delas é o alto índice de pessoas 

aposentadas neste meio, podendo chegar até a 70% desta população. A outra razão 

para escassez de mão de obra no meio rural é o fato de que os jovens residentes 

neste meio exercem atividades fora do meio rural (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAJEADO, 2013, texto digital). 

Já na criação de animais, dados de 2008 apresentam o seguinte contexto do 

Vale do Taquari: 29.958.854 cabeças de galos, frangos e pintos, 29.958.854 

cabeças de galinhas, 622.778 cabeças de suínos, 322.935 cabeças de ovinos e 

241.527 cabeças de bovinos, além de produzir equinos e caprinos em menor 

quantidade. 

Como derivados desta produção de animais estão presentes na estrutura 

produtiva do Vale do Taquari a produção de leite de vaca (286.620 mil litros/ano), lã 

de ovinos (9.514 kg/ano) e a produção de mel (411.572 kg/ano). 
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Lajeado tem atualmente papel irrisório na produção de animais e seus 

derivados, tendo sua produção decaído nos últimos anos. Fato surpreendente é a 

produção de ovos de codorna, na qual o município se destacou em 2010 como 

segundo maior produtor do estado (PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO, 2013, 

texto digital). 

Tabela 13 - composição da criação de animais e seus derivados no Vale do 

Taquari 

Produção animal em 2008 

Município Rebanho 
galos, frangos 

e pintos  
(cabeça)

Rebanho de 
galinhas 
(cabeça) 

Rebanho 
de suínos

(cabeça)

Mel 

(em kg)

Ovinos 
tosquiados 

(cabeças) 

Leite 
de vaca 

(mil litros)

Rebanho 
bovino

(cabeça)

Anta Gorda 975.000 20.000 23.400 22.100 370 19.927 10.825
Arroio do 
Meio 853.960 53.760 47.600 2.800 50 24.313 13.200

Arvorezinha 900.000 22.000 6.900 10.800 250 6.673 7.310
Bom Retiro 
do Sul 730.000 235.000 3.580 20.000 n/d 3.388 9.000

Canudos do 
Vale 368.950 20.080 7.035 8.000 2.400 3.269 4.200

Capitão 589.810 267.460 54.420 6.100 1.010 3.315 3.600
Colinas 241.850 65.325 27.540 2.025 710 7.230 4.480
Coqueiro 
Baixo 984.530 13.260 8.400 3.350 85 2.629 4.900

Cruzeiro do 
Sul 353.290 327.615 18.185 10.100 193 10.355 10.400

Dois 
Lajeados 1.500.000 13.000 23.000 13.000 5.100 6.650 4.350

Doutor 
Ricardo 248.110 27.865 5.700 4.100 883 3.400 2.880

Encantado 1.667.055 46.440 29.690 21.000 63.900 3.260 4.880
Estrela 1.991.340 122.545 33.780 20.000 272 32.024 16.250
Fazenda 
Vilanova 580.000 36.500 15.721 1.700 12 4.599 5.900

Forquetinha 250.240 28.200 9.735 3.500 2.990 7.345 6.830
Ilópolis 460.000 9.600 5.340 4.500 75 3.542 2.810
Imigrante 1.006.390 8.150 16.470 8.000 n/d 7.148 4.300
Lajeado 132.760 288.500 4.685 7.600 28 3.241 4.400
Marques de 
Souza 543.140 61.315 9.900 12.000 1.525 6.433 7.660

Muçum 103.630 2.880 9.800 4.000 4.370 2.836 2.760
Nova Bréscia 2.976.770 17.350 8.730 9.500 n/d 3.944 3.450
Paverama 1.037.000 44.300 20.450 43.000 77.738 5.449 6.100
Poço das 
Antas 436.290 6.500 25.850 4.000 677 1.636 1.700

Pouso Novo 1.384.500 112.000 9.199 10.897 40 11.680 6.320
Progresso 935.615 15.000 6.990 23.000 120 6.230 11.150
Putinga 385.000 20.000 23.260 5.800 155.400 11.832 8.250
Relvado 1.210.000 42.000 7.525 7.900 3.030 3.467 5.200
Roca Sales 2.360.785 27.780 35.450 7.000 74 8.459 8.150
Santa Clara 
do Sul 126.080 20.600 17.315 3.600 n/d 7.200 7.200

Sério 129.080 6.150 3.170 5.000 728 2.900 4.300
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Tabaí 200.000 75.000 1.690 11.000 200 220 2.486
Taquari 400.000 290.000 4.480 34.000 92 683 12.935
Teutônia 1.064.140 167.580 34.050 15.000 218 27.660 15.300
Travesseiro 372.370 5.000 25.500 6.000 90 6.597 4.690
Vespasiano 
Correa 625.430 46.325 20.138 12.000 250 12.000 7.539

Westfália 1.835.739 329.885 18.100 4.000 45 15.086 5.822
   
Vale do 
Taquari 29.958.854 2.891.035 622.778 411.572 322.935 286.620 241.527

Fonte: BDR, 2013. Elaboração da autora. 

Outro índice importante e vastamente utilizado na caracterização da 

economia é o PIB (Produto Interno Bruto), que representa a soma das riquezas 

geradas pelo conjunto dos mais diversos setores de uma economia. Medindo a 

diferença entre o custo de produção e o lucro obtido com a comercialização deste 

mesmo produto, este indicador é determinante de qualidade vida da população. Ao 

apresentar dados positivos, temos crescimento e consequentemente geração de 

empregos, aumento do consumo e da disponibilidade de produtos para serem 

consumidos. 

Em 2010, o PIB (Produto Interno Bruto) do Vale do Taquari apresentou a 

cifra de R$ 7,8 milhões, correspondendo a 31,07% do somatório estadual. Já para o 

PIB per capita o Vale apresentou R$ 23.915,00, igualmente superior ao índice 

estadual de R$ 23.606,00.  

Tabela 14 – PIB total e PIB per capita do Vale do Taquari em 1990, 2000 e 2010 

 PIB total 
 

PIB per capita 
 

 
Município 

2000 
(em reais) 

2010 
(em reais) 

2000 
(em reais) 

2010 
(em reais) 

Anta Gorda 34.686,78 10.8431,00 5.493,63 17.855,00 
Arroio do Meio 224.258,79 602.908,00 13.119,15 32.099,00 
Arvorezinha 41.252,53 126.049,00 4.008,6 12.323,00 
Bom Retiro do Sul 69.167,81 171.982,00 6.349,17 14.991,00 
Canudos do Vale --- 25.000,00 --- 13.835,00 
Capitão 10.851,65 41.632,00 4.196,07 15.793,64 
Colinas 105.515,31 36.347,00 4.284,97 15.019,56 
Coqueiro Baixo --- 26.955,12 --- 17.640,79 
Cruzeiro do Sul 59.214,27 189.072,79 5.048,10 15.333,13 
Dois Lajeados 16.305,00 69.666,21 5.057,38 2.139,70 
Doutor Ricardo 9.687,45 34.227,99 4.541,70 16.861,08 
Encantado 183.543,31 497.703,92 9.837,24 24.261,67 

Estrela 279.954,543 970.387,09 10.146,96 31.683,01 
Fazenda Vilanova 18.840,48 152.221,03 6.573,78 41.174,20 
Forquetinha --- 29.359,77 --- 11.872,13 
Ilópolis 17.843,57 61.024,21 4.168,08 14.891,22 
Imigrante 26.292,18 116.283,16 6.581,37 38.444,71 
Lajeado 623.547,63 2.179.579,30 9.613,90 30.491,73 
Marques de Souza 18.998,48 57.412,012 4.456,6 14.113,11 
Muçum 27.415,57 95.662,92 5.809,62 19.967,21 
Nova Bréscia 21.007,66 66171,40 4.615,04 20.782,48 
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Paverama 28.293,83 102.780,75 3.637,21 12.772,56 
Poço das Antas 8.787,65 30.361,45 4.539,08 15.052,78 
Pouso Novo 10.268,44 36.166,35 4.680,24 19.288,72 
Progresso 30.173,06 82.955,66 4.664,26 13.464,64 
Putinga 20.265,14 67.767,87 4.416,03 16.341,42 
Relvado 9.210,02 35.256,26 4.046,59 16.360,21 
Roca Sales 93.445,03 270.951,38 10.056,5 26.339,20 
Santa Clara do Sul 44.706,32 89.43508 9.214,00 15.712,42 
Sério 12.675,49 28.889,88 4.720,85 12.665,45 
Tabaí 9.973,71 46.683,12 2.763,57 11.300,68 
Taquari 231.668,64 423.140,25 8.867,02 16.190,56 
Teutônia 372.908,28 784.841,28 16.049,42 28.785,67 
Travesseiro 13.574,40 45.891,92 5.813,45 19.832,29 
Vespasiano Correa 12.381,03 44.223,26 5.614,98 22.402,87 
Westfália --- 92.381,09 ---- 33.075,94 
     
Vale do Taquari  2.667.993,00 7.839.803,00 8.290,00 23.915,00 
     
Rio Grande do Sul 81.814.714,00 2.522.482.597,00 7.978,00 23.606,00 

Fonte: FEEDados, 2013. Elaboração da autora. 
Nota: ----Dados indisponíveis. 

No Vale pode-se observar uma grande variação entre os municípios com 

maior e menor PIB total. Juntos, os seis maiores municípios com relação ao PIB total 

em 2010 representaram 69% do total do COREDE e 21% do total do Rio Grande do 

Sul.  Os 30 demais municípios representaram apenas 1% do PIB estadual. 

Com relação ao PIB per capita de 2010, 09 municípios apresentaram índice 

superior ao COREDE e ao Rio Grande do Sul. Entre os municípios com maior PIB 

per capita estão Fazenda Vilanova, Imigrante, Westfália, Arroio do Meio e Estrela. 

No outro extremo estão Dois Lajeados, Tabaí e Forquetinha com os menores 

índices. 

A relação entre o PIB total de Lajeado e do Vale do Taquari apresenta a 

influência deste município em âmbito regional. Nas três datas apresentadas, o PIB 

total municipal é superior a todos os demais municípios, representando sozinho em 

2010 27,8% do total da região e 0,86% do Rio Grande do Sul.  

Já no PIB per capita, Lajeado não se apresenta mais como o município com 

maior valor em nenhuma das datas analisadas. Em 1990, destacam-se Teutônia, 

Arroio do Meio e Estrela com os maiores PIB per capita. No ano 2000 Lajeado se 

apresenta na sexta colocação e em 2010 na quinta colocação. Esta diferença nos 

dados apresentados para o PIB total e o PIB per capita é reflexo dentre outros 

motivos, do contingente populacional. Como Lajeado tem a maior população em 

comparação aos municípios regionais, tem maior número de pessoas em idade 

economicamente ativa produzindo e aumentando o PIB total municipal. Da mesma 

forma, o fato de Lajeado ser polo de atração de população em busca de trabalho 
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também faz com que seu PIB total seja o mais significativo de toda região. Em 

contrapartida, o alto número populacional pelo qual este índice (PIB total) deve ser 

dividido faz com que a média per capita sofra redução se apresentando como 

descrito acima.  Outro fator que merece destaque e que serve como hipótese e não 

se pode confirmar neste estudo, é o fato de que nos municípios onde o PIB per 

capita se apresenta mais alto, além de possuírem menor população, possuem 

atividades econômicas que geram grandes valores de PIB demandando menor mão 

de obra para a realização destas atividades produtivas.  

O Valor Adicionado Bruto também é um índice com larga utilização e forte 

relação com a economia. Reflete a formação do PIB de um território, em parcelas 

que expressam o quanto cada setor contribuiu para a formação do Produto Interno 

Bruto (PIB) total.  

Na análise dos dados referentes ao Valor Adicionado Bruto tem-se a 

seguinte composição para o Vale do Taquari no ano de 2010: 52,10% para o 

comércio e prestação de serviços, 35,18% para indústria e 12,72% para 

agropecuária. A análise isolada de cada um dos municípios mostra que: em 20 

municípios prevalece o comércio e a prestação de serviços na composição do VAB 

total, em 6 municípios destaca-se a produção industrial e em 10 deles a 

agropecuária é a base da formação de seu VAB total.  

Mesmo sendo apenas cinco municípios onde prevalece a produção industrial 

em toda região, ela ainda ultrapassa no somatório total da região, a agropecuária 

que se destaca em nove municípios regionais. A força da produção industrial 

regional superando a agropecuária na composição do VAB mostra que mesmo 

sendo em menor número, estas empresas tem grande poder de produção e 

contribuem em grande parte para a elevação do VAB do Vale do Taquari. 

Tabela 15 – Valor Adicionado Bruto nos municípios do Vale do Taquari em 

2010 

VAB a Preços Básicos em 2010 (R$ mil) 
 

Municípios Total 
Comércio e

Serviços  Indústria Agropecuária 

Anta Gorda 101.813,212 5.1536,25 10.705,186 39.571,776

Arroio do Meio 539.739,372 213.690,708 286.571,854 3.9476,81

Arvorezinha 119.986,214 71.541,823 14.791,953 33.6.52,438

Bom Retiro do Sul 156.520,957 81.380,234 61.291,397 13.849,326

Canudos do Vale 24.551,386 11.341,084 1.485,026 11.725,276

Capitão 40.732,114 17.059,664 2.578,146 21.094,304
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Colinas 34.916,661 15.436,665 5.390,939 14.089,057

Coqueiro Baixo 26.506,00 10.171,00 1.122,00 15.213,00

Cruzeiro do Sul 174.414,71 92.707,334 43.402,545 38.304,831

Dois Lajeados 66.495,334 29.648,94 10.560,308 26.286,086

Doutor Ricardo 32.692,188 13.626,964 6.277,471 12.787,753

Encantado 445.280,736 234.962,559 183.077,987 27.240,19

Estrela 868.125,885 42.4212,23 381.768,221 62.145,434

Fazenda Vilanova 135.100,493 43.541,007 66.293,085 25.266,401

Forquetinha 28.439,554 13.914,655 3.019,471 11.505,428

Ilópolis 58.509,649 29.719,462 5.676,223 23.113,964

Imigrante 99.772,27 36.007,961 46.008,521 17.755,788

Lajeado 1.904.710,067 1.247.120,502 640.468,081 17.121,484

Marques de Souza 54.190,874 27.780,424 6.007,3 20.403,15

Muçum 8.8073,729 46.500,879 31.121,061 10.451,789

Nova Bréscia 64.175,092 27.640,742 5.349,705 31.184,645

Paverama 98.574,457 50.137,032 17.697,347 30.740,078

Poço das Antas 29.243,932 13.147,406 2.869,485 13.227,041

Pouso Novo 34.940,154 15.527,543 2.058,419 17.354,192

Progresso 80.679,555 38.566,232 7.407,702 34.705,621

Putinga 65.393,545 28.282,448 9.796,189 27.314,908

Relvado 34.366,164 16.333,939 2.283,726 15.748,499

Roca Sales 250.398,673 92.670,495 119.630,755 38.097,423

Santa Clara do Sul 84.226,00 42.781,00 24.115,00 17.300,00

Sério 28.486,626 13.294,992 1.353,53 13.838,104

Tabaí 44.944,681 25.908,85 3.280,16 15.755,671

Taquari 387.520,902 213.378,888 124.180,866 49.961,148

Teutônia 704.386,232 340.685,94 313.924,276 49.776,016

Travesseiro 43.957,42 16.042,149 10.757,855 17.157,416

Vespasiano Correa 42.626,019 16.339,676 3.053,049 23.233,294

Westfália 85.930,187 25.863,017 35.974,596 24.092,574
 

Vale do Taquari 7.080.421,00 3.688.500,00 2.491.379,00 900.541,00

 

Rio Grande do Sul 219.048.035,00 136.031.909,00 63.989.289,00 19.026.837,00
Fonte:FEEdados, 2013. Elaboração da autora. 

O município de Lajeado apresenta os dados relativos à composição do valor 

adicionado bruto desde o ano 2000 com a mesma composição: prevalece em 

importância o setor de comércio e prestação de serviços, seguido da indústria e 

depois pela produção agropecuária.  
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Figura 3 – Gráfico com a composição do VAB de Lajeado em 2000, 2005 e 2010 
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Fonte: FEEDados, 2013. Elaboração da autora. 

O setor de comércio e prestação de serviços, vem crescendo cada vez mais 

e se distanciando dos demais setores. O comércio recebeu destaque principalmente 

nos últimos anos.  

Tabela 16 – composição do VAB em Lajeado nos anos 2000, 2005 e 2010 (em 

mil R$) 

 Agropecuária Indústria Comércio e serviços Total 
   Administração 

pública 
Demais 
serviços 

 

2000 12.382 213.218 53.235 262.915 541.751 
2005 8.728 374.632 92.122 541.847 1.017.329 
2010 17.121 640.468 208.599 1.038.522 1.904.710 

Fonte: FEEDados, 2013. Elaboração da autora. 

Notícias do ano de 2009 divulgavam as 100 maiores empresas de Lajeado. 

 

A Prefeitura de Lajeado divulgou nesta quarta-feira (25) a relação das 100 
maiores empresas em agregação de valor à economia local, conforme 
revelam os dados referentes ao Valor Adicional Fiscal (VAF) com base no 
ano de 2008. Das empresas instaladas em Lajeado, conforme dados da 
Secretaria da Fazenda (Sefa), as cinco primeiras que despontam em VAF 
são do ramo de alimentos, entre elas a Eleva, Perdigão, Florestal, Minuano 
e a Docile (JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, 2009, texto digital). 

 

Nesta relação apresentada pelo Jornal O Informativo do Vale, o setor de 

comércio e serviços só aparece em 9º colocação com a empresa Imec - Importadora 

e Exportadora de Cereais SA que não atua diretamente no ramo do varejo. Em 10º 
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lugar aparece a empresa Distribuidora de Produtos de Petróleo Charrua Ltda que 

atua na comercialização e distribuição de combustíveis.  

Das 50 maiores empresas segundo O Informativo do Vale, de novembro de 

2009, 12 atuam no ramo alimentício e de bebidas, seja na indústria ou distribuição;  

6 delas são concessionárias de veículos de pequeno e grande porte, 4 no ramo de 

comércio e produção de vestuário, enquanto 03 estão relacionadas ao setor de 

comércio e distribuição de combustíveis e derivados de petróleo. As demais 

empresas estão distribuídas em diversos ramos de atuação como indústria 

moveleira, de fabricação de produtos de limpeza e higiene, gráficas, etc.  

Já no ano de 2012 a divulgação de outra listagem com este mesmo tema 

apresenta destaque diferente daquela de 2009.  

 

A prefeitura divulgou nesta segunda-feira (21) a listagem das maiores 
empresas do município. A indústria continua como a principal mola 
propulsora da economia e ocupa as três primeiras posições da tabela. Mas 
na quarta posição a Benoit Eletrodomésticos LTDA, junto com ela outras 
empresas do segmento de comércio despontam na cena municipal. 
Para economista, esse comportamento é reflexo da situação econômica do 
país aliada a concentração de empresas do setor de comércio e serviços 
em Lajeado. É comum perceber consumidores de outras cidades e regiões 
caminhando pelas ruas da cidade (JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, 
2012, texto digital). 

 

Conforme os dados fornecidos por esta matéria jornalística, 16 empresas 

atuam no ramo alimentício, 9 no comércio de veículos, 04 na comercialização de 

materiais de construção e vidraçaria, e 3 empresas na comercialização de 

combustíveis e derivados de petróleo. A composição total das empresas não mudou 

de forma significativa no período porém a posição destas empresas mudou na 

listagem das 50 maiores.  

 

Tabela 17 – Dez maiores empresas de Lajeado por VAF em 2009 e 2012 

Dez maiores empresas em arrecadação de VAF (Valor Adicionado Fiscal) de Lajeado 
 2009 2012 
1 Eleva Alimentos S/A 

 
BRF – Brasil Foods S/A 

2 Perdigão S/A 
 

Cia Minuano de Alimentos 

3 Florestal Alimentos S/A 
 

Florestal Alimentos S/A 

4 Cia Minuano de Alimentos 
 

Benoit Eletrodomésticos LTDA 

5 Docile Alimentos Ltda 
 

Docile Alimentos Ltda 

6 Indústria e Comércio de Produtos de Bebidas Fruki S/A 
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Limpeza Girando Sol Ltda 
7 Bebidas Fruki S/A Distribuidora de Produtos de Petróleo 

Charrua Ltda 
8 Brasdiesel S/A 

 
Brasdiesel S/A 

9 Imec – Importadora e Exportadora de 
Cereais S/A 

STR – Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais 

10 Distribuidora de Produtos de Petróleo 
Charrua Ltda 

Gráfica Cometa 

Fonte: Jornal O Informativo do Vale de 25/11/2009 e 21/05/2012. Elaboração da autora. 

Das dez maiores empresas de Lajeado, a primeira colocada nas duas datas 

não mudou. O que alterou foi a razão social com a qual a empresa se apresenta, 

pois a empresa Eleva Alimentos Ltda faz parte do Grupo BRFoods SA.  A segunda 

colocada nesta listagem atua no ramo alimentício relacionado a industrialização de 

alimentos processados de frango.  As terceiras e a quintas maiores empresas nas 

duas datas atuam no ramo de doces e balas e permaneceram nas suas posições 

durante o período analisado.  

Destaque para a empresa Benoit com atuação no ramo de comércio de 

eletrodomésticos que se apresenta em quarta colocação em 2012 e não constava 

entre as 10 maiores em 2009. Da mesma forma, a nona e a décima posição em 

2012 são ocupadas por empresas que não constavam nas dez maiores do ano de 

2009: o Sindicato dos Trabalhadores Rurais atuando no ramo supermercadista que 

estava na 11º e passou para a 9º posição, e a Gráfica Cometa que estava em 12º e 

passou para a 10º posição.  

 
Tabela 18 - Principais empresas exportadoras do Vale do Taquari por faixa de 

valor 2012 (US$) 

  Empresa Município Ramo de 
atuação 

Valor exportado em 2012 

1 Baldo SA Comércio Indústria  e 
Exportação 

Encantado                                              
 

Alimentícia Acima De Us$ 50 milhões 

2 Exportadora Bom Retiro Teutônia Coureiro 
calçadista 

Entre Us$ 10 e 50 milhões 

3 Atlas Brasil Calçados Ltda Lajeado Coureiro 
calçadista 

Entre Us$ 10 e 50 milhões 

4 Companhia Minuano de 
Alimentos 

Lajeado Alimentícia Entre Us$ 10 e 50 milhões 

5 Mita Ltda Taquari Celulose 
 

Entre Us$ 10 e 50 milhões 

6 Cooperativa Dos Suinocultores 
De Encantado Ltda 

Encantado Alimentícia Entre Us$ 10 e 50 milhões 

7 Milenia Agrociências S.A. 
 

Taquari Sementes Entre Us$ 10 e 50 milhões 

8 Faros Industria de Farinha de 
Ossos Ltda 

Cruzeiro do 
Sul 

Adubos e 
fertilizantes 

Entre Us$ 10 e 50 milhões 

9 Exportadora Bom Retiro Ltda Roca Sales Coureiro 
calçadista 

Entre Us$ 10 e 50 milhões 
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10 Florestal Alimentos S/A Lajeado Alimentícia Entre US$ 1 e 10 milhões 
 

11 Brasilata Trading S/A Estrela Metalúrgica Entre US$ 1 e 10 milhões 
 

12 Bremil Indústria De Produtos 
Alimentícios Ltda 

Arroio do 
Meio 

Alimentícia Entre US$ 1 e 10 milhões 
 

13 Docile Alimentos Ltda Lajeado Alimentícia Entre US$ 1 e 10 milhões 
 

14 Companhia Minuano de 
Alimentos 

Arroio do 
Meio 

Alimentícia Entre US$ 1 e 10 milhões 
 

15 Curtume Aimoré S/A 
 

Arroio do 
Meio 

Coureiro 
calçadista 

Entre US$ 1 e 10 milhões 
 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2013. Elaboração da autora. 

De forma geral, das 10 empresas mais representativas na composição do 

VAF municipal são predominantemente atuantes no ramo industrial alimentício e de 

bebidas (5 delas). Destas cinco, duas atuam no ramo de produção de doces (balas, 

pirulitos, etc.) e outras duas no processamento de derivados de frangos. Das 5 

demais empresas, cada uma atua num ramo distinto. 

Das 100 principais empresas exportadoras do Rio Grande do Sul apenas 4 

estão localizadas no Vale do Taquari: uma em Encantado (exporta acima de 50 

milhões de dólares por ano), duas em Lajeado e uma em Taquari exportando acima 

de 10 milhões de dólares por ano cada uma delas. 

Das quinze maiores exportadoras do Vale do Taquari, oito empresas atuam 

no ramo alimentício industrial, quatro no ramo coureiro calçadista, uma no ramo de 

sementes e fertilizantes e a outra no ramo de celulose. Das quatro empresas do 

setor coureiro calçadista, duas pertencem à Exportadora Bom Retiro localizadas em 

municípios diferentes – Teutônia e Roca Sales. 

Cruzando os dados relativos as maiores exportadoras do Vale do Taquari 

com os dados referentes as maiores empresas de Lajeado, encontramos 3 

empresas nas duas listagens. A Companhia Minuano de Alimentos, 4º empresa que 

mais exporta na região do COREDE, configura como a 2º maior empresa de 

Lajeado. A empresa Florestal é a 10º maior exportadora do Vale e a 3º maior do 

município, enquanto a empresa Docile é a 13º em exportações e a 5º maior do 

município. Tais cruzamentos demonstram a importância das exportações para o 

município de Lajeado, pois três de suas maiores empresas são também as maiores 

exportadoras do Vale do Taquari.  

Curioso é o fato da empresa Atlas Brasil Calçados Ltda aparecer como a 

maior exportadora de Lajeado, porém é somente a 15º maior empresa do município.  
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No Vale do Taquari o setor que oferece maior número de empregos é a 

indústria de transformação gerando uma média de 22 empregos em cada uma das 

1.912 unidades existentes em 2010. Em segundo lugar na geração de empregos 

está a prestação de serviços que gera 20.251 empregos, 6,12 empregos em média. 

Já o setor de comércio gera 16.961 empregos, ou seja, em média 4 empregos por 

estabelecimento. 

Tabela 19 – Empregos formais no Vale do Taquari em 2010 

Número de estabelecimentos e número de trabalhadores formais (2010) 
 

Setor Número de 
estabelecimentos 

Percentage
m do total 

regional 

Número de 
trabalhadores 

Percentagem 
do total 
regional 

Indústria de 
transformação 

1.912 17,87% 42.072 44,10% 

Serviços 
 

3.304 30,88% 20.251 21,22% 

Comércio 
 

4.235 39,58% 16. 961 17,78% 

Administração pública 
 

50 0,47% 8.731 4,64% 

Construção civil 
 

763 7,14% 4.439 4,65% 

Agropecuária 
(extração vegetal, 
caça e pesca) 

379 3,54% 1.804 1,89% 

Serviços ind. utilidade 
pública 

32 0,3% 685 0,72% 

Extrativo mineral 
 

24 0,22% 455 0,48% 

Vale do Taquari 
 

10.699 100% 95.399 100% 

Fonte: Perfil Socioeconômico do Vale do Taquari, 2011. Elaboração da autora. 

A relação entre emprego e renda traz de volta à discussão quando 

analisamos que neste período (entre 2004 e 2008) o setor de comércio criou 2.583 

novos postos de trabalho priorizando as pessoas que haviam concluído o ensino 

médio, enquanto a população com ensino médio incompleto foi contemplada com 

740 novas vagas e a parcela populacional que concluiu apenas o ensino 

fundamental pôde se candidatar a tão somente 695 vagas. Tal dado corrobora a 

afirmação de que quanto menor a escolaridade, menor a disponibilização de vagas 

de trabalho na região. 

Tabela 20 – Número de empregos, por setor de atividade em Lajeado 

 Número de empregos por setor de atividade 
Ano Indústria Construção civil Comércio Serviços Agropecuária Total 
1991 6.976 339 2.920 3.867 374 14.983 
1995 6.730 849 3.208 4.646 363 15.877 
2000 7.437 736 3.868 5.511 258 17.810 
2005 9.143 832 5.455 7.176 199 22.805 
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2010 11.057 2.017 7.179 10.262 164 30.679 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lajeado. Elaboração da autora. 

Todos os setores de empregos em Lajeado sofreram incremento desde o 

ano de 1991, com exceção do setor agropecuário que apresentou redução do 

número de empregos em função da diminuição da área geográfica municipal e da 

modernização da agricultura. No período entre os anos de 1995 e 2000 os setores 

da construção civil e da indústria também apresentaram reduções voltando a 

apresentar crescimento em 2005.  

Dos 30.679 novos empregos disponibilizados no mercado de trabalho 

Lajeadense, o setor de serviços foi o que mais se destacou com a abertura de 6.395 

novas vagas neste período. Em valores relativos, foi o setor da construção civil que 

disponibilizou mais vagas, apresentando um crescimento de 594% nos vinte anos.  

Com relação aos salários médios dos empregados formais do município, 

temos o setor de prestação de serviços com as maiores remunerações no ano de 

2010 (2,57 salários mínimos em média) e o setor agropecuário com a menor 

remuneração (média de 1,62 salários mínimos).  

Tabela 21 – Salário médio dos empregos formais, por setor de atividade em 

Lajeado (salários mínimos) 

 Salário médio dos empregos formais, por setor  
Ano Indústria Construção civil Comércio Serviços Agropecuária Média 
1991 3,68 2,74 3,36 4,86 2,84 3,85 
1995 3,59 2,88 3,38 5,18 2,89 3,95 
2000 2,92 2,83 2,83 4,27 2,31 3,31 
2005 2,43 2,36 2,30 3,43 1,97 2,71 
2010 2,05 1,88 2,02 2,57 1,62 2,20 

Fonte: Prefeitura Municipal de Lajeado. Elaboração da autora. 

O setor de prestação de serviços foi o único que sempre apresentou 

remuneração acima da média municipal, em todas as datas. Da mesma forma, todos 

os setores, com exceção da indústria, tiveram aumento da remuneração até 1995. 

Depois desta data os valores foram sofrendo reduções graduais, em média 55,69% 

entre 1995 e 2010. Tais reduções se apresentaram com maior intensidade no setor 

de serviços, que teve redução de 2,29 salários mínimos. No geral, as perdas 

salariais ficaram em torno de 57,14% que representa 1,65 salários mínimos.  

Outro indicar da economia a ser analisado é a arrecadação de ICMS dos 

municípios. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e é 

recolhido pela união e repassado proporcionalmente aos municípios. Tal tributo 

incide sobre qualquer mercadoria que circule, inclusive sobre a prestação de 
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serviços como transporte, alimentação e comunicação. Logo, é reflexo da produção, 

comércio e consumo, seja de insumos, mercadorias ou serviços prestados. 

Tabela 22 – Arrecadação de ICMS nos municípios do Vale do Taquari (R$) 

Município 2005 2010 2012

Anta Gorda        25.546,25      103.896,74 113.945,20 
Arroio do Meio 67.176,73 307.733,37       354.919,57 
Arvorezinha 19.791,96 107.158,63       125.112,08
Bom Retiro do Sul 10.510,89 100.060,36       131.647,76 
Canudos do Vale 8.175,18 47.230,32         55.142,22 
Capitão 23.579,27 119.029,87       127.487,58 
Colinas 13.202,56 76.537,70         87.736,74 
Coqueiro Baixo 76.537,70 60.845,45         63.007,69 
Cruzeiro do Sul 25.788,14 161.193,66       176.745,95 
Dois Lajeados 15.265,77 78.668,01         86.801,27 
Doutor Ricardo 78.668,01 47.439,21         51.845,01 
Encantado 60.166,70 248.445,48       288.876,15 
Estrela 74.591,47 366.301,07       425.507,48 
Fazenda Vilanova 4.950,70 75.221,53         96.049,67 
Forquetinha 11.334,24 48.045,55         53.114,67 
Ilópolis 11.555,08 56.337,47         62.873,15 
Imigrante 21.284,21 112.182,58       123.023,01 
Lajeado 133.843,48 645.361,45       782.921,64 
Marques de Souza 8.251,72 71.183,73 78.095,42
Muçum 10.727,31 64.679,14 59.581,84
Nova Bréscia 25.252,65 140.405,23       141.289,09 
Paverama 16.356,24 61.783,03         85.496,65 
Poço das Antas 11.906,66 58.045,96         59.860,10 
Pouso Novo 10.553,96 45.363,50         50.825,64 
Progresso 18.323,22 94.738,70         96.621,58 
Putinga 13.994,83 77.095,62         82.005,08 
Relvado 14.973,67 66.649,86         70.055,15 
Roca Sales 37.529,41 195.562,28       206.949,37 
Santa Clara do Sul 18.556,30 83.725,09         90.385,13 
Sério 10.960,14 54.921,12 54.167,60
Tabaí 8.412,17 50.386,01         27.254,02    
Taquari        58.661,17       249.069,96       227.157,01
Teutônia 72.558,38 395.512,61       429.043,80 
Travesseiro 16.547,20 81.665,37         83.698,43 
Vespasiano Correa 8.397,87 67.356,16         71.610,07 
Westfália        29.028,49         39.023,36       152.939,78 
 
Vale do Taquari 1.062.740,73 4.658.855,18 5.143.205,69
Fonte: Secretaria da Fazenda RS, 2013. Elaboração da autora. 

Os cinco municípios que mais arrecadam ICMS na região são Lajeado, 

Teutônia, Estrela, Arroio do Meio e Encantado. Junto somam R$ 2.281.684,64 que é 

proporcional a 44,35% de toda a região. No entanto se somarmos a população 

destes cindo municípios, chegamos ao somatório de 329.258 pessoas que é igual a 
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51,60% da população da região do COREDE. Com esta comparação podemos 

concluir, a grosso modo, que os 51,60% da população da região do COREDE são 

responsáveis por apenas 44,35% da arrecadação de ICMS regional. A arrecadação 

deste tributo não é proporcional na região, nos permitindo afirmar que a arrecadação 

de ICMS não é proporcional à população de cada município, e é sim, reflexo das 

desigualdades regionais.   

Dos cinco municípios com maior arrecadação de ICMS, Encantado e 

Lajeado tem destaque no setor de comércio e serviços na composição do VAB 

enquanto Arroio do Meio e Estrela tem destaque no setor industrial. Teutônia tem a 

composição do VAB bastante próxima para indústria e serviços. Relacionando a 

arrecadação de ICMS destes 5 municípios, onde não prevalece o setor agropecuário 

na composição do VAB total, e que também não tem proporção entre número de 

habitantes e arrecadação de ICMS, conclui-se que o setor agropecuário gera maior 

retorno aos municípios onde prevalece na composição do VAB total.  

O Valor Adicionado Fiscal (VAF) de um município corresponde ao valor que 

se agregou nas operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de 

serviços realizadas em um ano em relação ao valor adicionado em todo o Estado. 

Quanto maior for o movimento econômico e, portanto, quanto maior o VAF do 

município, maior será o seu índice de participação no repasse de receitas oriundas 

da arrecadação do ICMS. O valor adicionado fiscal corresponde à diferença entre o 

valor das saídas de mercadorias, acrescido do valor das prestações de serviços 

tributáveis pelo ICMS e o valor das entradas de mercadorias e serviços recebidos 

em uma empresa a cada ano civil. 

Segundo os dados da tabela 23, o setor de comércio varejista tem se 

destacado ao longo do tempo, sofrendo pequenas oscilações, mas que de um modo 

geral resultam em crescimento de 4,29 pontos percentuais do período.  

Tabela 23 – VAF de Lajeado por setores em % 

Setor 1997 2000 2005 2010 
Produção agropecuária 7,3 2,23 3,37 0,99 
Indústria extrativa mineral 0 0,04 0,01 0,02 
Indústria de transformação 20,32 23,84 19,99 18,82 
Indústria de beneficiamento 22,08 18,61 22,13 23,35 
Indústria de montagem 0,46 0,23 0,15 0,01 
Indústria de acondicionamento e 
recondicionamento 

0,11 0,03 0,12 0,04 

Comércio atacadista 4,83 5,65 5,37 16,65 
Comércio varejista 27,14 24,98 27,04 31,43 
Serviços e outros 17,76 24,39 21,83 8,68 
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Total 100 100 100 100 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lajeado, 2013. Elaboração da autora.  

Fazendo uma distinção por setores da economia, o setor primário é 

responsável pela menor percentagem na composição do VAF. Tal setor sofreu 

constantes reduções até chegar aos 0,99% na composição do VAF atual. O 

somatório dos subsetores que correspondem ao setor secundário da economia 

municipal temos 42,24%, com destaque para as indústrias de beneficiamento e de 

transformação. A indústria de beneficiamento, recebe a matéria prima e realiza o 

primeiro processo que é o beneficiamento para depois comercializá-la ou 

encaminhar para a indústria de transformação, terceiro setor em VAF do município. 

No setor terciário soma-se 56,76% onde se destaca o comércio varejista que é 

responsável por 31,43% do VAF municipal.  

Das dez maiores empresas de Lajeado em VAF de 2012, aquelas 

relacionadas ao ramo alimentício se enquadram como indústrias de transformação, 

enquanto as demais empresas fazem parte do setor de comércio varejista. Através 

desta afirmação podemos concluir que as empresas que colaboram para que o setor 

da indústria de transformação de Lajeado sobressaia aos demais são de pequeno 

porte, onde várias empresas pequenas somam valores de VAF para a construção 

deste alto indicador municipal. 

No Vale do Taquari, a busca da população por melhor remuneração é 

resultado do desequilíbrio econômico regional onde a expectativa de um melhor 

nível de rendimento é o principal incentivador dos movimentos pendulares. 

Resultado disto é o fato da grande massa migratória regional ser composta de 

pessoas em idade ativa, entre 15 e 64 anos que se deslocam em busca de trabalho 

e estudo em outros municípios. Da região, foi possível acessar os dados de 32 

municípios onde observou-se que do somatório de toda população regional que 

trabalhava ou estudava fora do município de residência, 8,0% exercia esta atividade 

em outro município ainda dentro do Estado e apenas 0,14% deste contingente se 

deslocava para outros estados ou outros países. É importante ressaltar que a 

configuração dos movimentos pendulares no Rio Grande do Sul se caracteriza pela 

relação de proximidade geográfica, onde a maioria destes movimentos cotidianos, 

acontecem entre os municípios de um mesmo aglomerado urbano.  
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Tabela 24 - Movimentos pendulares, por município do Vale do Taquari em 2000 

 
 
Município 

Pessoas que 
trabalhavam ou 

estudavam no 
município de 

residência

Pessoas que 
trabalhavam ou 
estudavam em 

outro município
dentro do RS

Porcentagem  
do total da 
população 

que  estuda 
ou trabalha

Pessoas que 
trabalhavam ou 
estudavam em 

outro município 
estado ou país

Porcentagem
 do total da 
população 

que estuda
 ou trabalha

Anta Gorda 4.777 112 2,35% 0 0%
Arroio do Meio 12.361 1.247 10,08% 36 0,29%
Arvorezinha 7.357 320 4,35% 60 0,81%
Bom Retiro do Sul 7.207 848 11,76% 0 0%
Canudos do Vale --- --- ---- --- ---
Capitão 2.078 70 3,36% 0 0%
Colinas 1.70 191 10,98% 0 0%
Coqueiro Baixo --- --- --- --- ---
Cruzeiro do Sul 6.546 2.183 33,35% 4 0,061%
Dois Lajeados 2.288 247 10,79% 16 0,70%
Doutor Ricardo 1.720 122 7,10% 4 0,23%
Encantado 12.525 1.029 8,21% 11 0,088%
Estrela 1.790 2.027 11,56% 39 0,22%
Fazenda Vilanova 1.457 383 26,28% 0 0%
Forquetinha ---- --- --- --- ---
Ilópolis 3.253 97 2,98% 3 0,092%
Imigrante 2.983 193 6,47% 0 0%
Lajeado 45.088 2.764 6,13% 71 0,15%
Marques de Souza 2.972 313 10,53% 0 0%
Muçum 2.781 557 20,03% 0 0%
Nova Bréscia 3.500 93 2,66% 0 0%
Paverama 4.519 959 21,22% 0 0%
Poço das Antas 1.549 74 4,78% 0 0%
Pouso Novo 1.268 60 4,73% 7 0,55%
Progresso 5.085 122 2,4% 0 0%
Putinga 3.503 103 2,94% 15 0,43%
Relvado 1.878 39 2,07% 7 0,37%
Roca Sales 6.077 833 13,7% 0 0%
Santa Clara do Sul 3.662 304 8,30% 0 0%
Sério 2.115 192 9,08% 4 0,19%
Tabaí 1.906 425 22,30% 0 0%
Taquari 15.629 1.011 6,47% 11 0,042%
Teutônia 16.795 561 0,33% 36 0,21%
Travesseiro 1.853 164 8,85% 0 0%
Vespasiano Correa 1.456 226 15,52% 0 0%
Westfália --- --- --- --- ---
 
Vale do Taquari 205.848 17.914 8,00% 324 0,14%
Fonte: IBGE – Censo 2000. Elaboração da autora. 

Ainda segundo a tabela 24, verificou-se que os municípios de Lajeado, 

Cruzeiro do Sul, Estrela, Arroio do Meio e Encantado são aqueles que apresentaram 

maior número de habitantes exercendo atividades fora do município. Em 

contrapartida, Taquari, Relvado, Pouso Novo, Capitão e Poço das Antas são os 

municípios onde menores parcelas populacionais precisam se deslocar para a 

realização de atividades de trabalho ou estudo.  



101 

Especificamente para Lajeado, os dados apresentados na tabela 25 

demonstram que o município possui maior poder de atração populacional que de 

expulsão. Verificou-se, para o ano 2000, que a população Lajeadense recebia um 

incremento populacional de 8,05% diariamente com a entrada de pessoas que 

buscavam o município para realizar atividades de trabalho e estudo (ou ambas), e 

que no final do dia retornavam para seus municípios de moradia. Deste total de 

5.174,82 pessoas, mais da metade exerce atividades de trabalho em Lajeado, tendo 

origem de 51 municípios diferentes. As percentagens de pessoas que estudam ou 

que trabalham e estudam em Lajeado é referente a 37,54% do total dos movimentos 

pendulares (17,55% só estudam e 14,99% realizam as duas atividades). O polo 

industrial assim como o setor de comércio e serviços bastante desenvolvido fazem 

com que Lajeado atraia população da região em busca de emprego e maiores 

rendimentos, enquanto a presença da UNIVATES e de outras universidades 

menores atraem a população que busca por aperfeiçoamento profissional na região.  

Tabela 25 - Movimentos pendulares em Lajeado no ano 2000 

Saída Porcentagem do total que 
realiza movimentos 

pendulares 

Porcentagem da 
população  
municipal 

Para trabalhar 1.938,43 68,17% 3,02% 
Para estudar 522,44 18,73% 0,81% 
Para trabalhar e estudar 382,60 13,10% 0,60% 
Total 2.843,47 100% 4,43% 
Entrada  Porcentagem do total que 

realiza movimentos 
pendulares 

Porcentagem da 
população 
municipal 

Para trabalhar 3.491,33 67,46% 5,44 
Para estudar 908,01 17,55% 1,41 
Para trabalhar e estudar 775,48 14,99% 1,20 
Total 5.174,82 100% 8,05% 

Fonte: IBGE, 2000. Elaboração Da autora. 

Já com relação a saída de contingentes populacionais realizando 

movimentos pendulares, Lajeado direciona um aparcela menor de sua população 

para outros 40 municípios. 4.43% da população municipal se deslocam diariamente, 

sendo destes, a maioria para trabalhar. Em virtude da proximidade de Lajeado com 

outros municípios do entorno como Estrela, Santa Clara do Sul e Cruzeiro do Sul por 

exemplo facilita o deslocamento populacional em busca de empregos nas cidades 

do entorno. Da mesma forma, a presença da UNISC (Universidade de Santa Cruz do 

Sul) distante a menos de 70 km faz com que parcelas populacionais realizem este 

deslocamento em busca dos cursos ainda não disponíveis em Lajeado.  
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Tendo em vista estes dados sobre os movimentos pendulares em que 

Lajeado exerce maior poder de atração que de repulsão populacional, podemos 

reforçar o posto de Lajeado como polo e centralidade regional. A atração de pessoas 

para a realização de atividades de trabalho e estudo fazem com que a economia 

Lajeadense se movimente e cresça afirmando as relações entre a cidade e a região. 

Analisando dados relativos à taxa de urbanização e as migrações 

municipais, ambos do ano de 2000, observamos que, dos cinco municípios que 

apresentaram maior número de habitantes exercendo atividades fora do município, 4 

deles possuíam população predominantemente urbana, com uma média de 69,2% 

de seus habitantes residindo em zona urbana.  

Já dos municípios que menos repeliram pessoas para o exercício de 

atividades relacionadas a trabalho e estudo, temos uma média da taxa de 

urbanização de 33,64%. Como afirmam Barcellos e Jardim: a categoria de 

trabalhadores com menor mobilidade no Estado é a categoria dos agricultores 

(BARCELLOS; JARDIM, 2008). 

Desta forma podemos afirmar que os municípios com menor taxa de 

urbanização e com características rurais tendem a expulsar menos pessoas, sendo 

também os municípios que mais utilizam mão de obra na produção dos minifúndios e 

pequenas propriedades agrícolas. 

Os dados apresentados sobre Lajeado e o Vale do Taquari nos permitem 

relacionar as dinâmicas locais com os três aspectos cruciais para a determinação de 

uma região apresentados por Kayser et al. (1980).  

O fato da região do Vale do Taquari ter sido colonizada por imigrantes 

europeus define laços entre os habitantes, independentes de serem de origem 

portuguesa, alemã ou italiana. O fato de seus antepassados terem vindo da Europa 

em épocas em que as viagens de navio eram longas e cansativas, marcadas por 

doenças, epidemias e mortes faz com que a população regional valorize a imigração 

e os antepassados criando uma situação de homogeneidade entre a população. A 

busca por condições melhores de vida numa terra distante e da qual não se tinha 

conhecimento orgulha seus descendentes.  

Lajeado, por ter sido um dos primeiros municípios no Rio grande do Sul 

cujas terras foram ocupadas por imigrantes europeus,  se destaca por ser o polo 

centralizador das atividades regionais. Segundo os dados apresentados no decorrer 

deste capítulo podemos entender um pouco das relações entre esta cidade e a 
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região. Lajeado é o centro econômico, social e demográfico da região, influenciando 

os municípios do seu entorno.  

Como última característica de uma região descrita por Kayser et al. (1980), 

está o  fato de uma região só existir se fizer parte de um conjunto maior, onde se 

relaciona com outras regiões de maior ou menor porte. Neste caso, observando os 

dados sobre os movimentos pendulares ocorridos em Lajeado, podemos observar 

que em torno de 8.000 pessoas se deslocam de Lajeado e para Lajeado diariamente 

procurando exercer as atividades de trabalho e estudo. Tais deslocamentos se dão 

em direção a 40 diferentes municípios e se originam de 51 municípios, ampliando a 

rede de relações do polo regional e da região do Vale do Taquari. 

Diante do exposto pode-se afirmar que o Vale do Taquari se apresenta como 

uma região autêntica, pois segundo os critérios abordados por Kayser et al. (1980), 

ela cumpre com os pré-requisitos para se estabelecer como tal. 
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4 REESTRUTURAÇÃO URBANA EM LAJEADO  

 

O fenômeno da urbanização que se intensificou com a afirmação do 

capitalismo e a revolução industrial se espalhou mundo afora modificando as 

características das cidades num período fortemente marcado pela concentração 

urbana de moradores que deixavam as áreas rurais em direção à cidade em busca 

do sonho de modernidade. A urbanização modificou o paradigma urbano até então 

reconhecido. Segundo Santos (2006, p. 171), “a noção de urbanização do campo é 

uma dessas ideias controversas cada vez mais utilizadas: ela quer significar o 

processo de mudança das relações sociais, mas também do conteúdo material do 

território”. 

O fenômeno de urbanização está vinculado ao processo de industrialização 

e ao capitalismo, no entanto não deve ser tomado como um produto, um resultado 

da industrialização. A urbanização é produto das relações sociais que surgem com a 

industrialização e o desenvolvimento do capitalismo. É um processo de 

transformação da sociedade assim como impulsiona estas mesmas sociedades 

adiante (LENCIONI, 2008). A partir da consolidação do capitalismo, o espaço 

urbano/urbanizado se torna resultado das ações do homem, de suas relações, 

conflitos, interesses, não podendo mais ser analisado desconsiderando as ações 

humanas (CARLOS, 2003). 

Uma das estratégias contemporâneas de reestruturação do espaço urbano 

praticada pelo homem é a produção de espaço urbano que pode se realizar segundo 

algumas formas distintas. A reestruturação urbana se relaciona aos diferentes ciclos 

que a economia passa adaptando o espaço urbano às novas necessidades de 

reprodução do capital. A cidade se modifica e se reestrutura a cada novo ciclo para 

se adaptar as novas demandas econômicas. Uma destas formas de produção do 

espaço urbano, e a mais comum em cidades com grandes áreas rurais disponíveis, 

é a incorporação de áreas não urbanas à malha da cidade. Outra maneira de se 

produzir espaço urbano, e esta alternativa se tornou comum nas cidades já 

urbanizadas e com malha urbana saturada, é a verticalização das edificações que 

multiplica a metragem quadrada construída em cada lote (SINGER, 1982). 

O Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, não fica fora deste contexto. 

Nesta região pode-se observar um intenso processo de urbanização que demarcou 
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incisivamente a estrutura urbana de seus municípios, notadamente de Lajeado, 

principal cidade e polo econômico regional. 

Chegamos ao terceiro e último capítulo desta dissertação que abordará a 

reestruturação urbana ocorrida no município de Lajeado com foco nos últimos vinte 

anos e está dividido em duas partes.  

A primeira parte trata do desenvolvimento urbano de Lajeado desde o início 

da colonização até os dias atuais. Tal abordagem nos permite traçar uma trajetória 

de desenvolvimento do município, articulando com a dinâmica regional do Vale do 

Taquari apresentada no capítulo anterior e conhecer de que forma a malha urbana 

de Lajeado tem se ampliado e modificado ao longo de sua história.   

A segunda parte apresenta a evolução da legislação urbanística municipal 

que contribuíram para a configuração espacial da estrutura urbana de Lajeado tendo 

sido contemplada em três momentos da evolução do município: inicialmente com a 

criação da Lei de Zoneamento de 1974, sendo seguido pelo primeiro Plano Diretor 

de 1992 e o atual Plano Diretor de 2006. 

 

4.1 O desenvolvimento urbano de lajeado 

 

No ano 2000, uma parceria realizada entre a Prefeitura Municipal de Lajeado 

e a Universidade Federal de Santa Maria resultou num estudo sobre a evolução do 

desenvolvimento urbano de Lajeado. A equipe de pesquisa multidisciplinar 

comandada por Selhorst era composta por arquitetos, professores e engenheiros 

civis onde diferentes áreas de conhecimento visavam um objetivo comum.  

A pesquisa concebida por Selhorst et al. (2000) tem grande importância por 

ter sido pioneira no estudo deste tema constituindo-se de um material de grande 

relevância. Tomaremos como base para o estudo do desenvolvimento urbano de 

Lajeado a divisão temporal em seis períodos distintos adotados pelos autores e 

difundida amplamente até os dias atuais. Incluímos a nosso critério, neste estudo 

sobre o desenvolvimento urbano de Lajeado, um sétimo período que inicia no ano 

2000 e se estende até a atualidade.  

• 1) de 1800 até o ano de 1891  

O primeiro período descreve desde o início do povoamento até a fundação 

do município que teve origem com a chegada dos irmãos José Inácio Teixeira e 

João Inácio Teixeira que receberam terras do Governo Imperial em 1800. No ano 
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seguinte eles já haviam divido suas terras nas fazendas de Conventos (hoje bairro 

de Carneiros) e Lajeado (hoje área central da cidade) onde deram início à 

construção de galpões para abrigar os escravos e feitores que trabalhavam nestas 

fazendas. Neste período produziam erva-mate e madeira para abastecer o mercado 

de Porto Alegre, município onde residiam os irmãos Teixeira (ALVES, 2010).  

Pode-se observar que até então era feita apenas a exploração da terra, pois 

os proprietários não residiam na região e sim na capital do Estado. Com a Guerra 

dos Farrapos, as fazendas foram assoladas e as terras de José Inácio Teixeira 

foram vendidas por seu filho, José Inácio Teixeira Junior, para a empresa Batista, 

Fialho & Companhia que atuava no ramo de “colonizações privadas”. Somente neste 

período, pós Guerra dos Farrapos, em 1855, é que o proprietário da empresa 

Batista, Fialho & Companhia, o Sr. Antônio Fialho de Vargas e sua família se 

estabeleceram em Lajeado (ALVES, 2010). 

Figura 4 – Lajeado na década de 1900 - Casa paroquial a esquerda, igreja ao 

centro e escola à direita juntamente com a Praça Gaspar Silveira Martins 

 
Fonte: Blog “abrindo o baú”.  

Deste momento até a implantação do primeiro complexo industrial da cidade 

foi um curto período de tempo. Sete anos se passaram até iniciar o funcionamento 

de um engenho de serrar madeira e um moinho. A produção precisava ser escoada 
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e para isto foi aberta uma via de acesso ao Rio Taquari e ali instalado o porto que 

ligava Lajeado a Porto Alegre, mercado consumidor destes produtos. Neste mesmo 

período, Fialho de Vargas demarcou uma área de terras que seria destinada a 

construção da igreja católica, uma praça, uma escola e a casa paroquial. “Foi o 

primeiro Plano Diretor Urbano, com isso, deu-se o início do fenômeno da 

urbanização” (SCHIERHOLT, 2001, p.14). 

A cidade se organizava segundo dois eixos principais, um paralelo ao Rio 

Taquari abrigando as funções portuárias e outro perpendicular onde se 

desenvolveram as atividades de prestação de serviços e de abastecimento da 

população.  

 

[...] na ocupação territorial de Lajeado percebe-se a influência da cultura 
portuguesa na implantação da estrutura espacial urbana, tanto no traçado 
ortogonal como na ocorrência de dois núcleos, um portuário e outro 
comercial (ALVES, 2010, p. 45).  

 

Em 1890 Lajeado já contava com uma população de 17.558 habitantes 

(MULLER, 1976, p. 120) e se torna sede de município no ano seguinte. O uso 

intensivo do Rio Taquari, com mais de 50 portos e ancoradouros se definia como 

principal via de transporte por onde o município escoava a produção e recebia cada 

vez mais imigrantes vindos principalmente de São Leopoldo e Dois Irmãos.   

• 2) de 1891 até o ano de 1953  

Este período é marcado pelo aumento da ocupação urbana e pela 

substituição gradual da navegação pelo transporte terrestre com a abertura de 

estradas que davam acesso a Passo Fundo e Soledade, em direção ao norte da 

malha urbana estimulando o crescimento neste sentido.  

A navegação começa a perder importância, principalmente em função das 

melhorias introduzidas pelo transporte terrestre: mais rápido e de fácil acesso. A 

produção industrial também ganha destaque (ALVES, 2010). 

Até este período agentes sociais, proprietários de terras e o poder público 

eram os atores que modificavam o espaço urbano. Não pode-se observar a atuação 

dos especuladores e do mercado imobiliário na configuração urbana inicial (ALVES, 

2010).  

O núcleo urbano toma corpo tendo por base o traçado urbano proposto nos 
"estudos preliminares do Plano Diretor" (1946). O crescimento é periférico e 
contínuo destacando-se a direção Norte, induzida pelas rodovias citadas e 
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pelo favorecimento topográfico, já que as demais são limitadas pela 
hidrografia (PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO, 2013, texto digital). 

 

Figura 5 – Mapa de Lajeado em 1929 

 
Fonte: Blog “abrindo o baú”. 

São os primeiros indícios de alguma forma de planejamento e normatização 

do espaço urbano na cidade de Lajeado, no entanto o primeiro Plano Diretor só foi 

criado oficialmente no ano de 1974. 

No ano de 1903 ocorre a primeira emancipação. O município de Guaporé se 

emancipa de Lajeado nesta data. Encantado em 1915 e Arroio do Meio em 1934. 

Nestes momentos específicos, observa-se uma evolução negativa do contingente da 

da população Lajeadense, isto é, as emancipações fizeram com que o somatório 

populacional sofresse um decréscimo, o que não se observa durante as demais 

emancipações que resultaram em redução da área territorial do município.  

• 3) de 1953 até 1969 

Podemos observar neste período que o processo de urbanização da cidade 

se consolidava, e se instalavam melhorias urbanas como calçamento e iluminação 

pública. Com uma população urbana superior a 40.000 habitantes (MULLER, 1976), 
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percebe-se que a necessidade de melhorias na infraestrutura já se faziam iminentes 

para abrigar a população urbana. 

“Prefeito Bruno Born está calçando as ruas transversais da Júlio de 

Castilhos, em Lajeado. Adquiriu dois motores por 120 mil dólares, para fornecer 575 

KVA de energia elétrica à cidade.” Notícia do ano de 1954 retirada do blog “Abrindo 

o baú” de autoria de José Alfredo Schierholt.  

O setor de transporte terrestre foi reforçado com a construção da BR 386 

que corta o município estimulando a valorização imobiliária naquele eixo. A 

valorização dos terrenos nas margens da BR 386 modificou incisivamente a 

configuração territorial. O eixo de crescimento urbano verificado até então era no 

sentido norte. Porém com a criação da BR 386 (antiga RS13) que cortava 

perifericamente a malha urbana, um novo eixo de crescimento urbano passou a se 

desenvolver nas áreas no entorno desta rodovia, modificando o sentido de expansão 

urbana para o sentido leste/oeste.  

É neste período que a atuação do mercado imobiliário começa a influenciar 

a configuração urbana que antes era exercida somente por atores sociais, 

proprietários de terras e o poder público com a atuação do Governo Federal na 

região. Da mesma forma, a facilidade na ligação viária com a capital do Estado 

contribuiu para o escoamento produtivo do município que neste momento deixa de 

ser apenas agropastoril passando a também a desenvolver a produção industrial, 

comércio e a prestação de serviços (ALVES, 2010). 

Com a segmentação e a descontinuidade da malha urbana causada pela 

criação da BR 386, a zona leste do município, que já abrigava o centro da cidade 

permanece sendo apropriada pelas classes com maior renda, enquanto a parte sul 

da malha urbana passa a abrigar a população com renda inferior. A BR 386 e a ação 

dos especuladores imobiliários favoreceram esta diferenciação social. As classes 

sociais inferiores foram, ao longo do tempo, sendo empurradas cada vez mais para o 

sul da malha urbana, criando novas localizações e deixando as áreas mais próximas 

a BR para classes de renda superiores.  

• 4) de 1970 até 1979 

De acordo com os estudos consultados, neste período houve uma expansão 

da malha urbana da cidade. A criação da Vila Santo Antônio (extremo sul) e do 

Bairro Montanha (direção oeste), de iniciativa particular, não procuraram seguir a 

continuidade da malha já existente. O Plano Diretor Integrado, aprovado em 1974 
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não contemplava restrições a criação de loteamentos de forma descontinua, 

estimulando a especulação imobiliária nestes vazios urbanos (ALVES, 2010).  

 

Com isso são criadas “novas localizações” surgidas em função da definição 
pelo Plano Diretor Integrado (1974) de um perímetro urbano cuja área de 
abrangência (aproximadamente 28,85 km²) supera os espaços já 
urbanizados e consolidados. Essas geram a valorização dos interstícios, a 
chamada “especulação imobiliária”. Nesse processo um “lugar” não chega a 
saturar-se e parte-se para a criação de outro, ocasionando um aumento dos 
custos de implantação e manutenção da infraestrutura e serviços urbanos 
por parte do poder público, bem como o risco da descontinuidade da malha 
viária (SELHORST et al. 2000 apud ALVES, 2010; grifos do autor). 

 

Na década de 1970 a população de Lajeado correspondia a apenas 0,85% 

da população total do Estado. Do total populacional prevalecia a população rural 

refletindo numa baixa taxa de urbanização (31,7%), bastante inferior ao padrão 

estadual que era de 53,3%.  

Neste período podemos observar que o processo de urbanização ainda não 

se torna tão intenso em comparação com os dados do Estado, porém a criação do 

Plano Diretor Integrado de 1974 expõe a necessidade de elaboração de uma 

normativa regulamentando as construções, loteamentos e outros componentes da 

dinâmica urbana. Neste momento aproximadamente um terço da população já 

residia na zona urbana de Lajeado. 

No ano de 1976 chegava à cidade Auri Pedrinho Althaus, que juntamente 

com o engenheiro agrônomo Leopoldo Feldens, criou os primeiros projetos de 

loteamentos da região, fundando no mesmo ano a empresa "Projetos e 

Empreendimentos Imobiliários Antares". Tal empresa foi um importante agente na 

conformação da malha urbana de Lajeado.  

Durante esta década, foram criados 20 loteamentos disponibilizando 1.466 

novos lotes ao município. Destes 20 empreendimentos, destaca-se como agente 

produtor destas novas parcelas urbanas a empresa Projetos e Empreendimentos 

Imobiliários Antares que se responsabilizou por 3 destes loteamentos além de outros 

dois em nome de Auri Pedrinho Althaus e mais um loteamento em nome de 

Leopoldo Feldens ambos sócios da Projetos e Empreendimentos Imobiliários 

Antares. Podemos afirmar então que destes 20 novos loteamentos, 6 deles foram de 

iniciativa dos mesmos atores que se destacaram por mais uma década na criação de 

loteamentos na cidade de Lajeado.  
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Os novos loteamentos se inseriam no prolongamento da malha urbana 

existente, principalmente em sentido norte, em direção aos bairros de São Cristóvão, 

Campestre e parte sul do bairro Universitário. Dois loteamentos estavam localizados 

de forma descontínua a malha urbana, estando localizados em vazios urbanos a 

oeste da mancha urbana existente. Apesar de estarem localizados de forma 

descontínua à malha urbana, ambos estavam localizados de forma contígua entre si, 

formando uma pequena mancha em meio a um grande vazio urbano. Os demais 

seis loteamentos foram inseridos no sentido sul da cidade nos atuais bairros de 

Jardim do Cedro, Conservas, das Nações e Santo Antônio, voltados para a 

população de baixa renda que se mudava do entorno da BR 386 para o extremo sul 

da cidade em virtude da valorização imobiliária sofrida por aquela região.  

• 5) de 1980 até 1989 

Nesta década pode-se observar a intensificação do processo de urbanização 

assim como a ampliação da malha urbana da cidade com a criação de loteamentos 

cada vez mais afastados do núcleo urbano inicial. Com isto aumenta a preocupação 

do poder público em suprir de infraestrutura e saneamento estas áreas distantes do 

núcleo urbano (SELHORST et al., 2000 apud ALVES, 2010). 

Assim como aconteceu no Brasil em geral, a industrialização fez com que a 

zona urbana se tornasse foco de atração populacional. Em continuidade a este 

processo de atração, a mecanização da produção agropecuária expulsava parcelas 

da população por necessitar de menor contingente de mão de obra para a realização 

das atividades produtivas.  A expansão da indústria e o encolhimento do número de 

trabalhadores agrícolas, fez com que a cidade de Lajeado tivesse seu processo de 

urbanização consolidado.  

Juntamente a este crescimento econômico surgiram os problemas 

decorrentes da urbanização sem controle e sem planejamento. Neste período 

acontece a saturação da área central de Lajeado e a expansão da malha urbana 

com a criação de loteamentos no entorno da BR 386 em direção à Soledade ou 

próximos a este eixo. A criação de 14 novos loteamentos somente nesta direção 

somaram 1.149 novos lotes ao município. Como principal produtor do espaço urbano 

atuante nesta direção do território Lajeadense identificamos Walter Korndörfer que 

disponibilizou 486 novos lotes urbanos em dois loteamentos.  

Também verificou-se neste período o crescimento da malha urbana em 

direção ao norte/nordeste nas proximidades da RS 130. Quatorze novos 



112 

loteamentos foram criados na direção dos bairros São Cristóvão, Universitário e Alto 

do Parque. Neste período igualmente se verifica a criação de loteamentos em áreas 

de terras que se estendiam da região central da cidade em direção ao rio Taquari, 

chegando até suas margens.   

Já no sentido sul, a criação de oito loteamentos ampliou a malha urbana no 

sentido dos bairros Santo Antônio, das Nações, Conservas e Jardim do Cedro. 

Segundo dados disponíveis para o ano 2000, fornecidos no site da Prefeitura 

Municipal, tais bairros possuem renda média inferior a média municipal, se 

configurando como bairros de classe média-baixa. 

Dos loteamentos construídos nesta década em Lajeado, a empresa Projetos 

e Empreendimentos Imobiliários Antares novamente teve destaque na criação desta 

tipologia urbana. Do total de 36 loteamentos, a empresa foi responsável por 5 deles. 

No entanto estes empreendimentos se configuravam como de pequeno porte, pois 

no total somaram apenas 339 lotes.  

De um total de 30 atores na criação destes loteamentos, 12 deles fazem 

parte do ramo imobiliário ou de construção civil. Os demais empreendimentos são 

iniciativas isoladas de atores promotores da estruturação urbana Lajeadense que 

não tem relação com o mercado imobiliário formal. São em sua maioria proprietários 

de glebas que passam a sofrer o processo de loteamento e desmembramento em 

áreas menores de terra e que serão comercializados e disponibilizados no mercado 

de imóveis através da venda realizada pelas imobiliárias locais. Tais atores agem de 

forma isolada e única não voltando a atuar neste nicho de mercado.  

 

Nesse sentido, ainda que a vitalidade desse setor ou circuito secundário 
seja cíclica, à medida que ela oscila segundo a disponibilidade de capital 
acumulado e da conjuntura econômica, devemos ter presente que, 
independentemente desses ciclos, os bens imóveis existem e perduram no 
tempo como investimento lucrativo. [...] Nesse aspecto, o investimento na 
terra torna-se atraente mesmo em épocas difíceis (SILVEIRA, 2003, p.104). 

 

A ação de agentes externos ao ramo de construção civil e do ramo 

imobiliário sempre foi uma alternativa encontrada para a acumulação de capital 

excedente de diversos ramos da economia. Agentes aplicam estes excedentes 

financeiros no mercado imobiliário como forma de obter uma garantia caso seu ramo 

original de atuação entre em crise. Desta forma, o mercado imobiliário sempre foi um 

forte atrator de investimentos e capital de todos os ramos da economia.  
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Nesta década, acontece a emancipação de Progresso cujo território 

pertencia a Lajeado no ano de 1987, voltando a moderar sua população rural. Desta 

forma se intensifica a taxa relativa à população urbana fazendo com que a taxa de 

urbanização de Lajeado ultrapasse 50% no ano de 1980.  

• 6) de 1990 até 1999 

A criação de novas áreas se sobrepõe a intensificação de zonas já 

existentes, ampliando a malha urbana para sudeste.  

 

No sexto período, assim como no período anterior, verifica-se que o 
processo de criação de “novas localizações” predomina sobre a ocupação 
de áreas contíguas à infra-estrutura urbana existente. A diferença está na 
direção predominante das “novas localizações”. Na década de 80 observa-
se um vetor de crescimento urbano para oeste, enquanto na de 90, este 
ocorre para sudoeste em função das expansões do perímetro urbano, 
respectivamente em 1992 e 1998. A área do perímetro urbano de 1992 é de 
aproximadamente 41,45km², enquanto a do atual é de 78,22km² 
(SELHORST et al., 2000, p. 08, grifos do autor). 

 

No ano de 1992 acontecem as emancipações dos municípios de Santa Clara 

do Sul e Sério, Marques de Souza em 1995, Forquetinha e Canudos do Vale em 

1996.  

Analisando os dados referentes à população total de Lajeado nos anos de 

1980 e 1990 podemos observar que houve uma redução da taxa de crescimento em 

virtude destes desmembramentos. Porém analisando os dados referentes a 

população urbana e rural, percebe-se que a população urbana aumentou 

corroborando a afirmação feita anteriormente de que nas áreas emancipadas 

predominava a população rural do município, uma vez que o número de habitantes 

rurais diminui intensificando a taxa de urbanização da cidade.  

Neste período foram criados 63 empreendimentos em forma de loteamento 

ofertando à cidade mais de 3.387 novos lotes. Destes empreendimentos, 3 possuem 

mais de 300 lotes, 3 possuem de 200 a 299 lotes e 6 possuem de 100 a 199 lotes, 

somando 13 empreendimentos com mais de 100 lotes.  

Como agente promotor destas novas parcelas urbanas volta a se destacar, 

mesmo que de forma menos intensa que nas décadas anteriores, a empresa 

Projetos e Empreendimentos Imobiliários Antares na criação de 3 loteamentos. 

Surgem como novos e importantes agentes a Imobiliária Lajeado que lançou 2 

loteamentos e a construtora Zagonel que atua no ramo de construção e urbanização 

responsável por mais 3 loteamentos. Os 63 loteamentos foram criados por 56 atores 
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diferentes, dos quais apenas 14 atuam diretamente como pessoa jurídica no ramo 

imobiliário e de construção civil.   

Em virtude da grande quantidade de novos loteamentos e de novos lotes 

disponibilizados até este período a implantação destes empreendimentos se 

apresenta de forma descontínua e cada vez mais dispersa na malha urbana 

municipal. Somente no bairro Conventos, que está localizado no extremo oeste da 

malha urbana e onde até a década de 1990 havia apenas dois loteamentos foram 

instalados 13 novos empreendimentos. São lotes cada vez mais distantes da área 

central municipal e que passam a requerer do poder público investimentos em 

melhorias e infraestrutura urbanas. Muitos destes loteamentos permanecem até hoje 

sem calçamento viário.  

O Bairro Universitário sofre um adensamento de sua malha urbana com a 

criação de 12 novos loteamentos. Dois destes empreendimentos, de 

responsabilidade da Construtora e Loteadora Zagonel, são o Loteamento Verdes 

Vales e o Loteamento Zagonel I disponibilizando no total 418 lotes num mesmo 

bairro.  

Tabela 26 – Distribuição da população por sexo e bairro em 1996 

Bairro População total Homens Mulheres 
Alto do Parque  1.239 605 634 
Americano 2.176 1.042 1.134 
Campestre 4.252 2.112 2.140 
Carneiros 904 455 449 
Centro 5.792 2.652 3.140 
Conservas 5.377 2.694 2.683 
Florestal 2.326 1.188 1.138 
Hidráulica 2.343 1.073 1.270 
Jardim do Cedro 1.783 920 863 
Moinhos 4.414 2.147 2.267 
Montanha 2.833 1.419 1.414 
Olarias 2.923 1.491 1.432 
São Cristóvão 6.011 2.899 3.112 
Universitário 1.761 885 876 
Total 44.134 21.582 22.552 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Lajedo, 2013. Elaboração da autora. 
Nota: Esta tabela com dados da distribuição da população por bairro no município de Lajeado 
apresenta apenas 14 bairros. Os demais bairros foram criados posteriormente a esta data. 
 

Da contagem da população realizada pelo IBGE em 1996 e divulgada entre 

outros meios através do site da Prefeitura Municipal de Lajeado, observamos que a 

composição populacional de Lajeado nos diferentes bairros (Figura 6) existentes até 

então nos apresenta dados suficientes para afirmar que a população se distribui de 
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forma desigual na malha urbana tendo bairros com mais de 6.000 moradores em 

contraponto a bairros com apenas 904 moradores.  

O bairro mais populoso é São Cristóvão, com 6.011 moradores, 13,6% do 

total municipal e se caracteriza por uma população de renda acima da média 

municipal. Teve seu processo de povoamento iniciado na década de 1950 o qual se 

intensificou até 1980 atingindo o maior índice populacional do município em 2006.  

O bairro Centro, por seu caráter comercial e de prestação de serviços 

servindo como ponto de atração populacional da parcela de renda média a baixa em 

função da saturação da malha urbana e da obsolescência das edificações se 

apresenta como segundo mais populoso.  

O bairro Conservas figura como terceiro bairro com maior população e se 

caracteriza pela segunda menor renda média domiciliar. Trata-se de um bairro com 

dimensões reduzidas, porém com população bastante adensada. Seguindo estes 

dados sobre o número de moradores seguem os bairros Moinhos e Campestre na 

relação dos mais populosos. Ambos possuem mais de 4.000 habitantes. O bairro 

Moinhos configura como sítio de moradia de uma população com as mais altas 

rendas municipais enquanto o bairro Campestre apresenta renda média inferior a 

média municipal. Portanto, relacionando a renda média dos bairros e a sua 

população temos: dos cinco bairros com maior população, 2 deles são de alta renda 

(São Cristóvão e Moinhos), dois de renda média (Centro e Campestre) e um deles é 

de baixa renda (Conservas). 

Também é neste período que se realizaram a maior parte das emancipações 

e consequentemente o adensamento da população urbana. No início da década de 

1970, a taxa de urbanização se apresentava em 32% da população do município 

residindo em zona urbana. Já em 1980 a população atinge 51,1% chegando a 

alcançar o índice de 93,3% no ano 2000. Tal incremento da população urbana pode 

ser verificado pois, além das emancipações que reduziram sua população rural, 

houve um aumento da zona urbana do município em virtude da promulgação do 

Plano Diretor de 1994 que reduziu a área rural do município. Tal estratégia de 

redução da zona rural e aumento da zona urbana de Lajeado, se apresenta como 

uma maneira de disponibilizar mais áreas de terra para a criação de loteamentos e 

parcelamentos do solo para abrigar a crescente população urbana do município.
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Figura 06 – Mapa político de Lajeado 2014 

 
                 Fonte: Prefeitura Municipal de Lajeado. 
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• 7) de 2000 até os dias atuais 

Segundo dados do IBGE, nesta década a população do município se 

concentrou na zona urbana, tornando o número de habitantes da zona rural inferior a 

1% do total, demonstrando uma tendência à extinção da população rural tornando 

Lajeado exclusivamente urbano.  

 

Lajeado teve a transição de município de caráter rural para município 
urbano em princípios da década de 1980, quando mais da metade de sua 
população passou a residir na cidade, evoluindo de um grau de urbanização 
de 32%, no início da década de 1970, para os atuais 99%, o que se deve, 
em parte, às consecutivas emancipações dos distritos e à ampliação do 
perímetro urbano do município (PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO, 
2013, texto digital). 

  

A concentração da população da cidade de Lajeado na zona urbana é 

reflexo da evolução do município. Tendo sido um dos primeiros municípios do Vale 

do Taquari, Lajeado possuía uma vasta área de terras que foi sendo diluída em 

inúmeros municípios e mais intensamente a partir da criação da Constituição de 

1988 que passou a permitir tais emancipações. Da mesma forma, o fato de que 

Lajeado é a cidade polo do Vale do Taquari, posto que adquiriu ao longo do tempo, 

com o fortalecimento da economia, influenciou seu desenvolvimento e sua forma 

urbana. Hoje é possível identificar uma economia basicamente voltada para o 

comércio e a prestação de serviços, característica marcante das cidades altamente 

urbanizadas.  

Tabela 27 – Distribuição da população por bairro em 2000, 2007 e 2010 

Distribuição da população em Lajeado 
Bairro 2000 2007 2010 Variação 
Alto do Parque  1.306 1.548 1.618 23,89% 
Americano 2.278 2.628 2.684 17,83% 
Bom Pastor 702 957 1.118 59,26% 
Campestre  1.611 1.861 1.985 23,21% 
Carneiros 1.341 1.120 1.279 -4,63% 
Centenário 1.266 1.568 1.704 34,59% 
Centro 6.509 7.267 7.055 8,39% 
Conservas 2.685 2.437 2.336 -12,99% 
Conventos 2.521 3.086 3.423 35,78% 
Floresta 359 390 500 39,27% 
Florestal 4.415 4.550 4.999 13,22% 
Hidráulica 2.157 2.423 2.368 9,78% 
Igrejinha 693 777 936 35,06% 
Imigrante 544 563 666 22,43% 
Jardim do Cedro 2.025 3.152 3.692 82,32% 
Moinhos 773 5.349 5.528 615,13% 
Moinhos d’água 1.254 1.606 2.152 71,61% 
Montanha 3.113 3.532 4.000 28,49% 
Morro Vinte e Cinco 1.258 1.290 1.316 4,61% 
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Nações 558 565 584 4,65% 
Olarias 1.716 2.094 2.195 27,91% 
Planalto 1.015 1.426 1.502 47,98% 
Santo André 2.110 2.011 1.966 -6,82% 
Santo Antônio 3.054 3.208 3.260 6,74% 
São Bento 1.249 1.359 1.525 22,17% 
São Cristóvão 6.546 6.943 7.039 7,53% 
Universitário 2.298 3.340 3.750 63,18% 
     
Total 59.356 67.050 71.180 19,92% 

Fonte: Prefeitura Municipal de Lajedo(2013). Elaboração da autora. 
Nota: No ano 2000, já tinham sido criados os 26 bairros existentes hoje em Lajeado. 

No período de dez anos, entre 2000 e 2010 a população total de Lajeado 

teve um crescimento de quase 20%. Este crescimento não se deu de forma uniforme 

entre os bairros. A maioria dos bairros apresentou crescimento populacional, mas 

em três destes bairros houve uma diminuição do número de moradores. Neste 

sentido, o bairro Conservas apresentou maior redução populacional, perdendo 

12,99% do total de sua população neste período. Assim como o bairro Conservas o 

bairro Santo André também apresentou redução populacional. Vale salientar que 

ambos bairros abrigam população com as menores rendas do município e juntos 

formam uma mancha contínua. Já o bairro Carneiros, cuja população apresenta uma 

das rendas mais altas deste município também viu sua população sofrer redução 

neste período, reduzindo em 4,63% do total.  

No contraponto estão os bairros Moinhos e Universitário apropriados pelas 

classes média e alta de Lajeado com importante incremento populacional, assim 

como o bairro Jardim do Cedro (baixa renda) no quadrante sudeste da malha 

urbana.  

No período entre os anos 2000 e 2004, a malha urbana de Lajeado 

incorporou 20 novos loteamentos que foram instalados de forma dispersa em 10 

bairros diferentes. O somatório destes empreendimentos avulta 1.710 novos lotes na 

malha urbana municipal em apenas 5 anos. Curioso é o fato de que nos anos de 

2002 e 2003 não foram aprovados loteamentos pela Prefeitura Municipal, logo, estes 

novos lotes foram criados nos anos de 2000, 2001 e 2005.   

Neste período não se destaca a atuação predominante de nenhuma 

empresa do ramo de construção ou loteadoras. Dos 20 atores responsáveis pela 

instalação destes empreendimentos, 4 atuam diretamente no mercado imobiliário 

enquanto os demais empreendedores são pessoas físicas atuando neste nicho de 

mercado.  
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Nos anos seguintes (2005 até 2009) houve uma intensa produção de novos 

loteamentos em Lajeado. Em 5 anos foram construídos 34 loteamentos somando 

2.704 novos lotes na malha urbana Lajeadense. Da distribuição destes 

empreendimentos na malha urbana, temos 6 loteamentos no bairro Universitário, 5 

em Moinhos d’água, 4 no Jardim do Cedro, 3 em Montanha, Conventos e Bom 

Pastor, 2 em Carneiros e um nos bairros Moinhos, Alto do Parque, Centenário, 

Conservas, São Cristóvão, São Bento, Campestre e Olarias. 

Segundo o CDL – Câmara de Dirigentes Logistas de Lajeado, o setor da 

construção civil se apresentava naquele momento como um dos mais dinâmicos da 

economia municipal, gerando ao poder público uma demanda cada vez maior de 

melhorias urbanas e fiscalizações. Somente no primeiro semestre de 2010 já haviam 

sido encaminhados para a Secretaria de Planejamento 668 novos processos, se 

sobrepondo aos 1213 processos de todo o ano de 2009.  

 

Também este ano, já foram aprovados 619 processos para construções 
particulares que estavam tramitando, significando um incremento de 270 
obras se comparado com o total de 968 aprovados no ano anterior. O 
número de Habite-se concedidos de janeiro a junho/2010 também cresceu e 
chegou a 672. “Se continuar neste ritmo, também deveremos ultrapassar as 
1.312 cartas de habitação que foram emitidas em 2009”, estima Fluck (CDL 
LAJEADO, 2010, texto digital, grifos do autor). 
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Figura 07 – Evolução da ocupação urbana de Lajeado 

 
Fonte: Elaboração da autora sobre base cartográfica da PML. 
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Tabela 28 – Número de loteamentos aprovados pela Prefeitura Municipal e 

número de novos lotes dispostos na malha urbana, por ano 

Ano Loteamentos 
aprovados 

Número de lotes 

1977 06 322 
1978 06 614 
1979 09 429 
1980 12 1177 
1981 03 101 
1982 05 65 
1983 02 95 
1984 03 197 
1985 02 419 
1986 04 608 
1987 02 284 
1988 02 154 
1989 02 25 
1990 --- --- 
1991 02 111 
1992 02 275 
1993 02 364 
1994 01 28 
1995 02 121 
1996 02 321 
1997 06 500 
1998 34 1348 
1999 11 817 
2000 15 1270 
2001 01 188 
2002 --- --- 
2003 --- --- 
2004 04 252 
2005 09 704 
2006 07 592 
2007 04 276 
2008 07 559 
2009 07 573 
2010 17 982 
2011 14 1148 
2012 14 1379 
Total 216 16.298 

Fonte: Prefeitura Municipal de Lajeado. Elaboração da autora. 

Nos anos de 2010, 2011 e 2012 a dinâmica de crescimento urbano de 

Lajeado teve prosseguimento com a criação de 45 loteamentos. Destaque para o 

bairro Conventos que sofreu o maior incremento com a criação de 18 loteamentos 

nestes 3 anos. Neste período a ação de empresas voltadas para o mercado 

imobiliário foi responsável por 11 loteamentos e a Prefeitura Municipal se 

responsabilizou por mais um loteamento de cunho industrial. Importante ressaltar, no 

ano de 2012 a criação de dois condomínios fechados de lotes que constam nesta 

relação como se fossem loteamentos. O software utilizado pela Prefeitura Municipal 

ainda não possui a classificação dos empreendimentos com a inscrição da tipologia 



122 

“condomínio fechado”. Desta forma estes empreendimentos são inscritos 

institucionalmente como loteamentos porém foram tratados legislativamente como 

condomínios fechados. Até o mês de agosto de 2013, apenas 01 loteamento com 59 

lotes, havia sido aprovado pela Secretaria de Planejamento do município.   

De acordo com os escritos anteriores podemos observar que o crescimento 

e as transformações da forma urbana de Lajeado são decorrentes, principalmente 

da ação de agentes como os construtores, empreendedores e empresas que atuam 

no ramo da construção civil. Concomitantemente a estes agentes a forma da malha 

urbana delineada ao longo do desenvolvimento deste município também sofreu forte 

influencia dos pequenos investidores e proprietários de terras que atuam neste ramo 

como uma forma de investir seu capital. O poder público municipal, através da 

legislação urbanística existente, delimitou áreas e zonas de uso do solo não atuando 

de forma intensiva na criação de loteamentos e condomínios de cunho social.  

 

4.2 Legislação urbanística de Lajeado 

 

No município de Lajeado RS encontramos três legislações relacionadas ao 

planejamento territorial no transcorrer de seu desenvolvimento urbano: a Lei de 

Zoneamento de 1974, o primeiro Plano Diretor de 1992 e o segundo Plano Diretor 

de 2006. Tais legislações que visam normatizar o crescimento e o desenvolvimento 

da área urbana do município também são aplicadas às áreas rurais.  

A primeira legislação com o objetivo de disciplinar o processo de 

urbanização foi elaborada e aprovada no ano de 1974 durante o mandato de Alípio 

Hüffner. Período em que vigorava o governo militar, o prefeito de Lajeado partidário 

da situação, sancionou a Lei de Zoneamento objetivando a obtenção de recursos 

federais para a implantação de melhorias no município.  

O primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado é datado de 1992 e 

se realizou num período de grande consolidação da malha urbana na cidade de 

Lajeado com o aumento significativo da taxa de urbanização.  

A medida que a dinâmica do território vai se alterando e se tornando mais 

complexa, aumenta o rigor no que diz respeito ao planejamento. É neste contexto 

que o segundo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado foi aprovado no ano de 

2006. Sua elaboração se deu em virtude da aprovação da Lei Federal do Estatuto da 

Cidade que obrigava as cidades com população superior a 20 mil habitantes a 



123 

adotarem planos diretores atualizados, caso contrário, os administradores municipais 

poderiam ser punidos. 

Buscando entender a dinâmica do desenvolvimento urbano desta cidade 

polo do Vale do Taquari, e de que forma estas leis influenciaram a configuração 

espacial, passada, presente e futura, passamos a uma análise destes três 

momentos do desenvolvimento urbano de Lajeado analisando o contexto municipal 

no momento da aprovação destas leis, quais suas formas de intervenção e os 

resultados destas normas no espaço urbano.  

 

4.2.1 A lei de zoneamento de 1974 

 

No ano de 1974, o governo federal sob o controle militar, criou o SERFHAU 

(Serviço Federal de Habitação e Urbanismo) que ao mesmo tempo prestava 

assistência aos municípios e procurava manter o controle sobre as cidades e sua 

legislação. Tratava-se de um órgão centralizador da política habitacional e urbana 

que também buscava prover os governantes de informações sobre as atividades 

relacionadas à habitação e ao planejamento em cada município. A mesma lei que 

criou o SERFHAU também determinou a criação do Fundo de Financiamento de 

Planos de Desenvolvimento Local Integrado que coordenava e financiava a Política 

Nacional de Planejamento Local Integrado segundo “linhas de desenvolvimento 

regional” (ALVES, 2010). 

O período conhecido como “milagre econômico” foi de grande crescimento e 

desenvolvimento nacional, requerendo investimentos vultosos em infraestrutura, 

como hidrelétricas, estradas e pontes (grifos nossos).  

O contexto municipal neste período se apresentava com um perímetro 

urbano de aproximadamente 28,85 km² (ALVES, 2010) e uma população total de 

59.926 habitantes (FEE Dados, 2012) no ano de criação da Lei de Zoneamento. O 

período de 18 anos até a aprovação do primeiro Plano Diretor de 1992 foi de 

crescimento populacional e também da zona urbana, pois neste ano o município já 

contava com uma área urbana de aproximadamente 41,45 km² (ALVES, 2010).  

A equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas da 

arquitetura, economia, assistência social, educação, direito e contabilidade que 

compunha o SERFHAU, elaborava as novas normas que eram facilmente aceitas 

pela Câmara de Vereadores que as aprovava sem restrições. Um dos maiores 
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desafios do planejamento urbano é combinar o conhecimento científico com a 

realidade presente. Este desafio só seria vencido com a união de várias áreas de 

conhecimento. 

 

O planejamento é um método de trabalho, um processo de pensamento, 
portanto é dinâmico. Dentro deste processo procura-se soluções para cada 
caso, levando-se em conta: a exequidade econômica e técnica, adequação 
a seu próprio fim, eficácia, coerência e aceitação pública (TOMÁS; 
FERREIRA, 2003, p. 2). 

 

A adesão à programas de repasse de verbas e investimentos estava 

condicionada à criação e implementação de um Código de Obras e uma Lei de 

Zoneamento que estivessem de acordo com as normas do SERFHAU. Programas 

habitacionais de infraestrutura, de regularização fundiária, saneamento e transportes 

são alguns exemplos de programas federais que só repassariam verbas aos 

municípios sob a condição de aprovação do Plano Diretor.  

 

O SERFHAU foi, até o ano de 1974, responsável pela elaboração e 
coordenação da política nacional do planejamento local integrado, tendo 
ainda como objetivo colaborar com os governos municipais na execução do 
planejamento local integrado e na organização e operação dos serviços 
municipais, bem como estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento 
dos municípios. Um dos objetivos foi a organização de um cadastro 
imobiliário, para fins fiscais e de planejamento, juntamente com a 
elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Integrado, 
compreendendo os aspectos econômico, social, físico-territorial e 
institucional (ALVES, 2010, p. 59). 

Segundo o SERFHAU, a Lei do Zoneamento deveria “acabar com a 

desorganização urbana existente assim como estimular construções modernas” e 

regulamentadas pelos novos padrões de aproveitamento do solo, de alt/ura das 

edificações, recuos e usos de acordo com a zona em que o lote se localiza (ALVES, 

2010, p. 61). 

No ano de 1974, o então prefeito Alípio Hüffner sancionou a Lei Municipal 

número 2.732 chamada “Lei de Zoneamento” que passou a reger os recuos de 

alinhamento, e criou normas com relação ao uso, altura, número de pavimentos das 

edificações, taxas de ocupação e índices de aproveitamento dos lotes. Tal legislação 

muito embora tivesse sido elaborada pelo SERFHAU foi aprovada na Câmara de 

Vereadores “sem problemas ou discussões” (ALVES, 2010, p. 61). 

A Lei de Zoneamento dividiu o município em: área urbana, área de expansão 

urbana e área rural. A área urbana ainda seria subdividida em zonas segundo o uso 
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predominante as quais eram: Zona Residencial I, II e III, Zona Comercial I, II e III, 

Zona Industrial I e II, e Zona Especial I e II.  

Dentre outras deliberações, a Lei do Zoneamento de Lajeado dividiu a área 

do município em diferentes zonas, determinando características específicas para 

cada uma delas e criando normas para construção e uso do solo. No entanto, não se 

observa nesta lei nenhuma restrição à criação de loteamentos de forma descontínua 

a malha urbana existente, estimulando a especulação imobiliária nestes vazios 

urbanos (SELHORST et al., 2000). 

É importante ressaltar que neste período a BR 386 já havia sido construída, 

fato que modificou o eixo de crescimento de Lajeado que antes era no sentido norte-

sul passando a ser no sentido leste-oeste, isto é, paralelo a rodovia, fruto da 

especulação imobiliária ao longo do eixo rodoviário (SELHORST et al., 2000). 

No capitulo da Lei de Zoneamento, que dispõe sobre as desapropriações, a 

municipalidade já prevê a possibilidade de alargamento de ruas e a desapropriação 

de lotes e imóveis para este fim. Não autorizava a ampliação ou reforma nestes 

imóveis até que o plano para alargamento de vias fosse concluído e aprovado. A 

preocupação do poder público com o futuro e o crescimento da cidade se fazia 

presente num momento em que mais de 40% da população de Lajeado já vivia em 

zona urbana. 

Segundo Fischer (2008, p. 83), “um bom ordenamento consiste, também, em 

fazer algo que possa, eventualmente, responder às necessidades futuras ainda não 

avaliadas mas prováveis”, tornando o ordenamento e o planejamento do território de 

vital importância para o presente e principalmente para futuro de uma cidade e de 

uma sociedade. Além disto, o planejamento deve oferecer uma orientação para a 

tomada de decisões que vão refletir no futuro desta sociedade. Neste sentido, a Lei 

de Zoneamento cumpriu seu papel pois foi o advento do planejamento urbano em 

Lajeado e por dezoito anos vigorou como única forma de regularização territorial.  

Esta normatização urbana inicial serviu de base para a elaboração de novos 

planos muito embora tenha sido de caráter centralizador e normativo, imposta pelo 

órgão militar e federal de “auxílio” aos municípios. Independente de seu caráter, 

pode-se afirmar que a Lei de Zoneamento de Lajeado merece ser considerada pois 

se trata do embrião do planejamento urbano municipal e foi através dela que o 

planejamento urbano passou a fazer parte das atividades desenvolvidas no 

município. 
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4.2.2 Plano Diretor de 1992 

 

O ordenamento territorial no Brasil teve origem em 1930, quando o urbanista 

francês Agache organizou o Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro. É neste 

documento que se reconhece pela primeira vez a expressão “plan directeur” que foi 

traduzida como plano diretor (ALVES, 2010, grifos do autor). 

O período de dezoito anos da criação da Lei de Zoneamento até a criação 

do Primeiro Plano Diretor Integrado de Lajeado que só se efetuou por imposição do 

Governo Federal e não por iniciativa municipal, permitiu a atuação desenfreada dos 

agentes produtores do espaço urbano os quais atuaram em prol de seus interesses 

egoísticos desprivilegiando uma grande parcela da população. Com isto, a cidade 

cresceu de forma desordenada, proporcionando um espaço urbano caótico e 

principalmente segregado, favorecendo grupos dominantes e ampliando os 

problemas urbanos em detrimento da população urbana menos favorecida 

financeiramente (MACHADO, 2012).  

O Plano Diretor deve buscar o combate às desigualdades sociais da cidade, 

garantindo qualidade de vida aos seus moradores para que a propriedade urbana 

cumpra seu papel social juntamente com o ordenamento territorial. 

“Se na escala regional a rodovia é essencial para a integração entre os 

municípios da região e desses com o restante do país, na escala local ela tem um 

papel devastador sobre a continuidade da malha urbana” (SANTOS; PEREIRA, 

2005, p. 3). Este trecho foi retirado de um estudo realizado sobre o Estatuto da 

Cidade e se adéqua ao que aconteceu em Lajeado em meados do século passado. 

Com a criação da BR 386 a estrutura urbana se modificou impondo a criação de 

infraestrutura e melhorias urbanas no eixo da rodovia que não coincidia com o eixo 

de desenvolvimento municipal. Resultado desta especulação imobiliária no entorno 

da BR 386 encontramos hoje naquela região áreas de terras altamente valorizadas e 

voltadas para o setor de comércio, serviços e indústrias que se desenvolve em lotes 

com dimensões reduzidas em função do alto valor da terra.  

A “Estrada da Produção” como era chamada a BR 386, modificou a relação 

entre Lajeado e a região, aumentando a dependência dos municípios vizinhos com 

relação a Lajeado. Da mesma forma, loteamentos de baixa renda tiveram que ser 

realocados em virtude da especulação imobiliária que se instalou no local 

(SELHORST et al., 2000).  
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Lajeado seguiu a mesma dinâmica observada em todo Brasil, tendo como 

principal consequência do desenvolvimento econômico com desigual distribuição de 

renda e o crescimento e a expansão das cidades proporcionado pelo governo militar, 

também expandiu consideravelmente o número de loteamentos irregulares. A oferta 

de empregos e oportunidades disponíveis na cidade atraiu a população migrante, 

principalmente de baixa renda, segregando-a e levando esta mesma parcela de 

população a procurar os empreendimentos clandestinos para fixar residência. Os 

proprietários destes lotes irregulares passam a exigir do poder público a 

regularização de tais parcelas urbanas, impondo a criação da Lei Federal 6.766 

conhecida por “Lei dos Loteamentos” no ano de 1979.  Tal legislação de âmbito 

federal passou a reger a regularização de loteamentos existentes assim como 

normatizar os novos empreendimentos a serem construídos.  

A Constituição Federal de 1988, objetivando a redemocratização do país, 

passa a responsabilidade sobre a preservação ambiental, o planejamento e o 

desenvolvimento urbano aos municípios. O artigo 182 da Constituição dispõe que a 

política urbana passa a ser de responsabilidade dos municípios e deve garantir as 

funções sociais da cidade e o desenvolvimento dos cidadãos.  

 

[...] é o instrumento básico do ordenamento territorial urbano, devendo 
definir qual deve ser o uso e as características de ocupação de cada porção 
do território municipal, fazendo com que todos os imóveis cumpram sua 
função social. (BARROS et al., 2001, p. 5). 

 

Ainda no mesmo artigo, a Constituição define normas para que a 

propriedade cumpra sua função social, garantindo acesso da população a este bem 

urbano. Para isto cria determinações sobre parcelamento e edificação compulsórios, 

IPTU progressivo e desapropriação. Uma propriedade urbana atende sua função 

social quando atende as exigências do Plano Diretor, que tem abrangência sobre o 

território rural e urbano, devendo também proporcionar qualidade de vida e o 

exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos (ALVES, 2010). 

Com estas determinações, o Poder Público Federal repassa aos municípios 

a responsabilidade e a obrigação constitucional de enfrentar os problemas urbanos e 

planejar o futuro das cidades. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) de Lajeado foi 

aprovado pela Lei 4.788 de 5 de junho de 1992. Nesta lei, a municipalidade busca 
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cumprir as determinações constitucionais e adequar a antiga Lei de Zoneamento 

que era deficitária em relação ao planejamento urbano pois estava voltada 

exclusivamente ao ordenamento territorial. 

Pela primeira vez na legislação Lajeadense a conservação dos patrimônios 

ambiental e cultural são citados como de relevância para o município assim como a 

participação popular na tomada de decisões sobre o processo de planejamento. 

Estes temas também estavam presentes na Constituição de 1988. 

Segundo Little (2003), para que a participação popular seja realmente 

eficiente, ela requer inclusão em todas as etapas do processo de formulação e 

gestão de políticas públicas, atuando desde a fase de elaboração, passando pela 

implementação, monitoramento e posterior avaliação. A eficácia da participação 

popular também está relacionada com o acesso da população a todas as 

informações necessárias sobre o processo de implementação de uma política. 

A divisão territorial após o PDDI de 1992, passa a adotar a expressão 

Unidade Territorial de Planejamento as quais são divididas em Unidades Territoriais 

Residenciais, Industriais, Comerciais, Especiais e Rurais. 

Cria o “CODULA”, Conselho de Desenvolvimento Urbano do Município de 

Lajeado, como órgão de cooperação governamental. No entanto as decisões deste 

conselho estão sujeitas à aprovação do Poder Executivo Municipal.  

A legislação concede o direito de participação popular através da composição 

de entidades e associações de moradores, as quais deveriam ser sem fins lucrativos 

ou político-partidários, aos moradores que tenham interesse em defender ou 

promover interesses locais.  

A delimitação de algumas Unidades Territoriais Especiais, as quais passam 

a requerer um regime urbanístico especial está condicionado às suas peculiaridades. 

Podem ser: áreas de interesse público (áreas onde são implantados equipamentos 

urbanos, programas governamentais, como auditórios, terminais de transporte de 

passageiros, e cemitérios públicos), áreas de interesse urbanístico (áreas de 

crescimento urbano, de recuperação urbana e de contenção do crescimento urbano) 

ou de interesse ambiental (áreas de preservação permanente e áreas de interesse 

paisagístico e cultural). Institui penalidades ao não cumprimento desta lei, porém não 

determina quais são os órgãos responsáveis pela fiscalização e nem quais serão as 

penalidades aplicadas. 
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O Plano Diretor de 1992 dispõe sobre parcelamento do solo, tanto urbano 

como rural, nos artigos 126 até 168, instituindo que o parcelamento do solo urbano 

será realizado na forma de loteamento, desmembramento, fracionamento e 

parcelamento, conforme a lei federal 6.766/79.  

Além destas determinações superficiais, esta lei não legisla sobre vários 

fatores importantes ao desenvolvimento urbano municipal, principalmente aqueles 

relacionados aos condomínios, foco deste estudo, que já se apresentavam como 

uma dinâmica imobiliária recorrente naquela época.  

 

4.2.3 O Plano Diretor de 2006 

 

O Plano Diretor de 1992 vinha sofrendo, desde 2002, alterações propostas 

pela SEAVAT- Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Taquari que 

realizou uma revisão da normativa em vigor. 

Influenciada também pelo Estatuto da Cidade do ano de 2001, a 

municipalidade se viu obrigada a uma nova intervenção na legislação referente ao 

planejamento territorial e urbano.  

O Estatuto da Cidade definiu, entre outras importantes resoluções, que 

municípios com mais de vinte mil habitantes deveriam possuir um Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado (PDDI) atualizado assim como já estava definido na 

Constituição Federal de 1988. Além destes, os municípios integrantes de regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas, os situados em área de interesse turístico e 

em áreas de grandes empreendimentos e impactos ambientais também deveriam 

proceder à atualização/implementação do PDDI.  

No Vale do Taquari vários municípios buscaram cumprir esta determinação 

visando a obtenção de recursos federais. Os municípios com menos de 20 mil 

habitantes se adequaram ao critério de “área de interesse turístico” para obtenção 

dos recursos disponibilizados após a implementação/atualização do Plano Diretor. O 

Vale do Taquari participa de rotas turísticas regionais como o Caminho dos Moinhos 

e Caminhos da Erva Mate que passam por diversos municípios do vale apresentado 

a região e estimulando a manutenção de costumes italianos. 

O Estatuto da Cidade “define as diretrizes que devem ser seguidas pelo 

Município ao elaborar sua política urbana, todas elas voltadas para garantir cidades 
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justas, em que todos, pobres ou ricos, desfrutem dos benefícios da urbanização” 

(BARROS et al., 2001, p. 3). 

O Estatuto da Cidade relaciona importantes questões da vida urbana, como 

por exemplo: 

- a regularização fundiária, em especial nas áreas de baixa renda; 

- o uso e ocupação do solo urbano e a habitação principalmente em áreas 

subutilizadas e inseridas na malha urbana; 

- a relação entre a cidade e meio ambiente, como garantia de 

sustentabilidade e qualidade de vida; 

Cabe destacar que o Estatuto da Cidade tem relação com algumas diretrizes 

orçamentárias aumentando a possibilidade de êxito no cumprimento desta lei. Prevê 

que o Plano Plurianual de Investimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

Orçamentária Anual devam estar relacionados às prioridades contidas no PDDI. 

O Estatuto da Cidade dava o prazo de 5 anos para que o novo Plano Diretor 

entrasse em vigor. A data limite era 10 de outubro de 2006, e foi nesta data que o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Lajeado passou a vigorar sofrendo a 

primeira alteração em agosto de 2008.  

O PDDI de Lajeado apresenta em seu Artigo 2º os sete objetivos do 

desenvolvimento urbano municipal: 

 

I - ordenação do crescimento urbano do Município, em seus aspectos físico, 
econômico, social e administrativo; 
II - pleno aproveitamento dos recursos administrativos, financeiros, naturais, 
culturais e comunitários do Município; 
III - atendimento das necessidades e carências básicas da população 
quanto às funções de habitação, trabalho, lazer e cultura, circulação, saúde, 
abastecimento e convívio com a natureza; 
IV - conservação do patrimônio ambiental do Município, através da proteção 
ecológica, paisagística e cultural; 
V - integração da ação governamental municipal com a dos órgãos e 
entidades federais, estaduais e microrregionais e, ainda, com a iniciativa 
particular; 
VI - participação comunitária no processo de planejamento, garantindo a 
gestão democrática, participativa e descentralizada;  
VII - ordenação do uso e ocupação do solo, em consonância com a função 
social da propriedade urbana (PDDI, 2006, p. 2). 

 

O planejamento pode ser definido como o processo de estabelecer objetivos, 

desenvolver estratégias, traçar os planos de implementação e assegurar recursos 

para alcançar estes objetivos. Cabe destacar que o planejamento implica em 

diferentes estágios: 
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- Identificar as metas e objetivos a serem alcançados 

- Formular as estratégias necessárias  

- Determinar e garantir a disponibilidade de recursos necessários 

(financeiros e humanos)  

- Esboçar os planos de implementação, supervisão e avaliação dos avanços 

obtidos para alcançar os objetivos e metas propostos (Manual de Planejamento, 

Monitoramento e Avaliação dos Resultados de Desenvolvimento, 2009).  

Para se assegurar que uma política alcance bons resultados relacionados ao 

desenvolvimento, não é suficiente ter boas intenções, programas e projetos 

extensos, ou recursos financeiros abundantes. A qualidade do planejamento, dos 

programas e dos projetos assim como a maneira como os recursos são aplicados, 

são fatores vitais para o sucesso (MANUAL DE PLANEJAMENTO, 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE DESENVOLVIMENTO, 

2009, texto digital). 

É durante a formulação de uma política que a participação popular entra em 

ação, quando permitida. No caso da elaboração dos Planos Diretores de 

Desenvolvimento Integrado, é dever do poder público estimular a participação de 

diversos setores da sociedade na formulação desta lei.  

De maneira geral, o processo de avaliação de uma política leva em conta 

seus impactos e as funções cumpridas pela política. Além disso, busca determinar 

sua relevância, analisar a eficiência, eficácia e sustentabilidade das ações 

desenvolvidas, bem como servir como um meio de aprendizado para os atores 

públicos (CALDAS, 2008).  

O processo de planejamento e implementação de uma política pública não 

obtém sucesso quando é realizada de uma forma top-down, imposta pelo poder 

público, sem a participação da sociedade. Buscando se adequar ao Estatuto da 

Cidade e realizar políticas públicas mais eficientes e eficazes, o poder público 

municipal instituiu o Sistema Municipal de Planejamento (SIMPLA), 

responsabilizando-o pela atualização constante do PDDI. Dentre os 8 objetivos 

deste novo órgão municipal cinco deles tratam da atualização constante do PDDI, a 

fiscalização dos recursos investidos através da contribuição no direcionamento 

destes recursos e da forma como são aplicados os resultados obtidos com a 

aplicação destes investimentos. Tais objetivos correspondem às etapas de 

composição de uma política pública em geral. Desta forma, o SIMPLA se constitui de 
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um órgão que contribui com a municipalidade na criação, implementação e 

monitoramento das políticas urbanas. Vale salientar que apesar de seu papel de 

cooperação com o poder público, todas as suas decisões ficam subordinadas a 

decisão do Prefeito Municipal que tem o poder de vetar ou aprovar as suas decisões.  

Entre outras atribuições deste sistema está “[...] assegurar, mediante normas 

e procedimentos orçamentários a aplicação de critérios técnicos, econômicos e 

administrativos para o estabelecimento de prioridades entre as atividades 

governamentais” (PDDI, 2006, p. 6). Em suma, se trata de um órgão de contribuição 

no direcionamento e fiscalização dos recursos disponibilizados pelo poder público.  

 Este órgão também é responsável pela orientação da comunidade a 

respeito da legislação urbanística, como determinado pelo Estatuto da Cidade, assim 

como estabelecer a troca de informações entre o SIMPLA e os demais órgãos 

municipais de planejamento. 

Para cooperar com o SIMPLA criou-se o Conselho de Política Urbana, 

ambos vinculados e subordinados a Secretaria de Planejamento. O conselho é 

composto por vinte membros designados pelo Prefeito Municipal e cujas decisões 

estão condicionadas a aprovação do mesmo. Os membros devem ser renovados a 

cada dois anos e são representantes de entidades de classe (dois membros da 

SEAVAT, mais dois membros do CREA, um membro da OAB, um representante da 

ACIL, um representante do CDL), funcionários da Prefeitura Municipal (secretário do 

Planejamento, mais dois funcionários do setor de Engenharia e Arquitetura, dois 

representantes da Secretaria de Meio Ambiente, um representante da Secretaria de 

Administração e um membro da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), dois 

representantes de Associações de Moradores de Bairros, um membro da UAMBLA, 

um representante do setor imobiliário e dois vereadores. Assim como a participação 

dos membros de associações de bairros deve ser sem fins lucrativos ou políticos, 

acreditamos que a escolha dos membros do SIMPLA e o cumprimento das decisões 

tomadas pelo conselho realizadas pelo Prefeito Municipal também o seja.  

Ainda no primeiro capítulo do PPDI se estabelece novamente a divisão do 

território Lajeadense em zona rural e urbana com finalidades administrativas e 

fiscais. Esta última sofre subdivisões, chamadas de Unidade Territorial de 

Planejamento (UTP) que tem como finalidade facilitar o planejamento do 

desenvolvimento urbano, servir como base de informações estatísticas e qualificar 

as diferentes parcelas urbanas que compõem este território. As UTPs são definidas 
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segundo a tendência de uso que é observado naquela parcela urbana e podem ser: 

residencial, residencial popular, residencial unifamiliar, residencial especial, 

comercial e de serviços, industrial, mista, especial, rural, polos de comércio e serviço 

e corredor de comércio e serviço. Cada UTP se distingue segundo características de 

índice de aproveitamento, taxa de ocupação, altura das edificações e recuo de 

ajardinamento (PDDI, 2006).  

Na Zona Rural e nas Unidades Territoriais Rurais é permitida a construção 

de prédios de habitação coletiva, assim como são aceitas algumas atividades 

urbanas desde que “não induzam á ocupação urbana”, como comércio de pequeno 

porte e a prestação de serviços como barbearias e oficinas mecânicas (PDDI, 2006). 

Na zona rural não são permitidos parcelamentos com fins urbanos, somente a 

construção de duas casas num mesmo lote (sistema de condomínio) com área ideal 

mínima de 180m² que corresponde à metade da área mínima de um lote urbano. 

Mesmo não permitindo o parcelamento com finalidades urbanas, utiliza os padrões 

urbanos (medida do lote padrão) como referência. 

Quanto maior a taxa de ocupação do solo, maior será o número de 

habitantes por metro quadrado (MACHADO, 2012). Independente disto, o PDDI de 

Lajeado determina que cada UTP tenha uma única taxa de ocupação 

desconsiderando aspectos geográficos, urbanísticos, populacionais ou de 

localização.  

No Mapa de Zoneamento de Uso do Solo Urbano que faz parte deste PDDI 

e tem sido atualizado anualmente.  As diferentes UTPs formam manchas muito 

pequenas e dispersas no território Lajeadense, de tal forma que não são criadas 

superfícies extensas com as mesmas características construtivas e de uso do solo. 

Além da divisão em zonas e UTPs, O Plano Diretor determina algumas 

Áreas Especiais (AE), as quais recebem atenção especial, adotando um regime 

urbanístico específico. Tais áreas não estão localizadas como áreas Especiais no 

Mapa de Zoneamento Urbano, mas sim como UTE – Unidade Territorial Especial, 

sem especificação sobre qual tipo de área especial se trata. São áreas de Interesse 

público (que abrigam equipamentos urbanos em geral, programas e projeto 

governamentais), de interesse urbanístico (áreas de recuperação urbana, de 

indução e de contenção ao crescimento) e de interesse. 
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Figura 8 – Zoneamento de uso do solo urbano em Lajeado 

 
Fonte: PML. 

Das áreas de interesse ambiental, temos a subdivisão em áreas de 

preservação permanente e áreas de interesse paisagístico e cultural que seguem a 

determinação do Código Florestal (Lei Federal 4.771 de 15 de setembro de 1965) 

especificando principalmente no caso deste município as distâncias mínimas a 

serem respeitadas para construção ao longo do leito de qualquer curso d’água. 

Como sabemos, o município de Lajeado possui vários arroios e cursos d’água 

distribuídos pela malha urbana assim como a presença do Rio Taquari, fonte de 

riqueza e de crescimento no passado. Neste caso estes cursos d’água passam a se 

tornar empecilhos para a construção e o desenvolvimento urbano pois demandam 

cuidados especiais principalmente junto a sua margem, dando origem a vazios 

urbanos que nem sempre são respeitados. Além das áreas junto à margem que não 

podem receber edificações, há a constante preocupação com as cheias destes 

cursos d’água que acontecem com certa frequência.  

Assim como determinado pelo Plano de 1992, o PDDI de 2006 prevê 

penalidade para quem desrespeitar as Áreas Especiais de qualquer tipo, porém não 

institui quem fará a fiscalização, nem quais serão as penalidades possíveis de serem 

aplicadas aos infratores desta legislação.  
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Seguindo as determinações do Estatuto da Cidade, a legislação municipal 

teve preocupação no que diz respeito ao parcelamento e uso do solo urbano. O 

Artigo 4º do Estatuto da Cidade define um grupo de medidas que o município poderá 

adotar visando construir uma política urbana que concretize a função social da 

propriedade urbana e o direito de todos à cidade (BARROS et al., 2001). Entre eles 

estão o direito de preempção, a outorga onerosa do direito de construir e a 

transferência do direito de construir.  Através destas medidas, o poder Público 

Municipal pode exigir ao proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou 

não utilizado que promova seu aproveitamento sob pena de parcelamento ou 

edificação compulsórios, a aplicação de IPTU progressivo, até a desapropriação com 

pagamento mediante títulos da dívida pública a serem resgatados em até dez anos.  

Também segundo o Estatuto da Cidade é reconhecido a usucapião que dá o 

direito de posse ao cidadão que estiver utilizando uma área urbana de no máximo 

250m² para sua moradia, por no mínimo cinco anos, e não possuir outro tipo de 

imóvel urbano ou rural. Não são incluídos neste instrumento bens públicos.  

Estas medidas visam o aproveitamento de lotes em áreas já urbanizadas 

assim como procuram evitar a especulação imobiliária, facilitando o acesso à terra 

urbana a todos os cidadãos. Tais itens presentes no Estatuto da Cidade são 

contemplados no Plano Diretor de 2006, porém a aplicação das penalidades 

previstas na legislação federal não se realiza de forma intensiva pela fiscalização do 

município.  

O capítulo IV do PDDI legisla sobre as diversas formas de parcelamento do 

solo urbano, as quais não podem ser aplicadas na zona rural do município. Para fins 

legislativos, a instituição de condomínios por unidades autônomas se constitui como 

uma forma de parcelamento de solo.  

Importante ressaltar algumas ressalvas contidas no PDDI sobre áreas onde 

não são permitidos parcelamentos de solo urbano de qualquer tipo seja 

desmembramento, loteamento, fracionamento, reparcelamento ou instituição de 

condomínio por unidades autônomas.  

 

Art. 135 Fica vedado o parcelamento do solo, para fins urbanos: 
I – em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 
providências para assegurar o escoamento das águas ou a proteção para 
as cheias e inundações; [...] 
V – em terrenos situados fora do alcance dos equipamentos urbanos, 
nomeadamente das redes públicas de abastecimento de água potável e de 
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energia elétrica, salvo se atendidas exigências específicas dos órgãos 
competentes; (PDDI, 2006, p. 33). 

 

Estas restrições à construção são importantíssimas para o bem estar e a 

qualidade de vida da população assim como se configuram numa forma de conter a 

atuação do mercado imobiliário empurrando para periferias urbanas as parcelas 

mais pobres da população Lajeadense. Da mesma forma, acreditamos que estes 

dois itens acima mencionados são aqueles que são mais burlados pelo mercado 

imobiliário e também sofrem o descaso do poder público com a falta de fiscalização. 

Com relação aos condomínios por unidades autônomas fica enfatizado nos 

artigos 157 e 158 do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado a responsabilidade 

dos empreendedores pela instalação dos equipamentos de infraestrutura urbana. 

 

Art. 157 Quando as glebas ou lotes de terreno sobre os quais se pretenda a 
instituição de condomínios por unidades autônomas não forem servidos 
pelas redes públicas de abastecimento de água potável e de energia 
elétrica, tais serviços serão implantados e mantidos pelos 
condomínios, devendo sua implantação ser comprovada, previamente, 
mediante projetos técnicos elaborados pelo interessado e submetidos à 
aprovação da Municipalidade. 
Art. 158 Na instituição de condomínios por unidades autônomas, é 
obrigatória a instalação de redes de equipamentos para o abastecimento de 
água potável, energia elétrica e iluminação das vias condominiais, redes de 
drenagem pluvial, esgotos sanitários, e obras de pavimentação das vias, 
com colocação de meio-fio e cordões, bem como tratamento das áreas de 
uso comum. (PDDI, 2006, p. 40, grifos nossos). 

 

Como o processo de instalação de “condomínios fechados” ou “condomínios 

de lotes” ainda não se intensificou na malha urbana Lajeadense, não podemos 

afirmar o cumprimento destes itens. Importante ressaltar que, dos dois condomínios 

fechados de lotes existentes em Lajeado até a data de elaboração desta pesquisa, 

nenhum deles se encontra ainda habitado. No entanto, um destes empreendimentos 

está localizado numa área onde não há pavimentação das vias de acesso ao 

empreendimento pois o mesmo se encontra isolado na malha urbana e no limite de 

uma Unidade Territorial Especial, a qual sofre restrições específicas. 

A edificação de unidades unifamiliares tipo sobrado ou casas geminadas 

esparsos na malha urbana Lajeadense não está definida de forma muito clara na 

legislação existente, tratando deste assunto nos Artigos nº 159 e 160 e 161.  

 

Art. 159, [...] § 3° Observadas as disposições deste artigo, poderão ser 
instituídos condomínios por unidades autônomas, na forma do artigo 8° letra 
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"a", da Lei Federal n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, ainda que o 
terreno de cada unidade autônoma, compreendendo a área ocupada pela 
edificação e a reservada para utilização exclusiva, possua acesso direto e 
testada inferior a 15,00 m (quinze metros) para logradouro público e área 
inferior a 375,00m² (trezentos e setenta e cinco metros quadrados), desde 
que constituídos por casas geminadas, térreas ou assobradadas (PDDI, 
2006, p. 40.)  

 

Dentre outras disposições do Artigo 159 sobre afastamentos entre as 

edificações e a presença de vagas de estacionamento, o parágrafo 3º permite 

construções assobradadas ou geminadas em lotes com testada menor de 15 m e 

com área total inferior a 375m² determinados na letra a deste mesmo artigo.   

A legislação faz menção ao Artigo 8º, letra “a” da Lei Federal nº 4.591 de 16 

de dezembro de 1964 que delibera:  

 

Art. 8º, [...] a) em relação às unidades autônomas que se constituírem em 
casas térreas ou assobradadas, será discriminada a parte do terreno 
ocupada pela edificação e também aquela eventualmente reservada como 
de utilização exclusiva dessas casas, como jardim e quintal, bem assim a 
fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, que corresponderá às 
unidades (Lei Federal 4.591 de 16 de dezembro de 1964). 

 

No artigo seguinte, fica mais claro que a municipalidade entende por 

condomínio por unidades autônomas, quando na letra “a” deste artigo fica claro que 

“as unidades autônomas constituir-se-ão em residências unifamiliares, térreas ou 

assobradadas” 

 

Art. 160 A instituição de condomínios por unidades autônomas deverá 
atender os seguintes requisitos: 
I - as unidades autônomas constituir-se-ão em residências unifamiliares, 
térreas ou assobradadas, na forma do artigo 8°, letra "a", da Lei Federal n° 
4.591, de 16 de dezembro de 1964; 
II - a fração ideal da gleba ou lote de terreno e coisas comuns, 
correspondente a cada unidade autônoma, a que se refere o artigo 1°, § 2° 
da Lei Federal n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, não poderá ser 
inferior a 0,02; 
III - nos condomínios com mais de 4.000m² de área deve haver prévia 
destinação de área pública, conforme Lei Estadual 10.116/94. 
IV - dimensões mínimas de frente para via de acesso e área do terreno de 
cada unidade autônoma, compreendendo a área ocupada pela edificação e 
a reservada para utilização exclusiva, de acordo com o Anexo 6.3 ou 6.4 
(PDDI, 2006, p. 41). 

 

O anexo 6.3 desta legislação dispõe sobre as normas para a construção de 

“condomínios por lotes” especificando em quais unidades territoriais eles são 

permitidos, dimensões máximas (área total de 30.000 m²) e testada nunca superior a 
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150 metros. Determina também recuo frontal de 4 metros e a necessidade de uma 

vaga de garagem no mínimo em cada unidade. Ainda no item 6.3 são apresentadas 

as imposições legislativas para a construção de “condomínios”, que serão permitidos 

apenas nas Unidades Territoriais Residenciais Especiais. Além das determinações 

do Anexo 6.4 (testadas e áreas máximas, número de vagas de estacionamento, 

distância entre as edificações, recuos, etc) determina os equipamentos urbanos e a 

rede de infraestrutura mínima a ser instalada pelo proprietário do condomínio.  

Na nova legislação urbanística de Lajeado, aprovada em 2006, a construção 

de sobrados sofreu restrição de localização. Criou-se a denominação de Unidade 

Territorial Residencial Unifamiliar na qual não poderiam ser construídas casas em 

condomínio. O poder público municipal, visando facilitar o entendimento das 

prerrogativas legislativas aplicadas a estas construções, utiliza a expressão “prédio 

deitado” para caracterizar os sobrados que são tratados como edificações 

multifamiliares. Existem na malha urbana de Lajeado apenas seis áreas onde esta 

especificação se aplica. 

Um fato importante de ser ressaltado é que parcela da população de 

Lajeado residente na divisa dos bairros Alto do Parque e Carneiros e próximo ao 

Condomínio COOPEN entrou com um pedido junto ao Poder Público Municipal 

solicitando a mudança de classificação daquela área, que passou a ser UTRU, onde 

não são permitidos condomínios de casas assobradadas.  A intervenção da 

população com a elaboração de um abaixo assinado solicitando esta mudança de 

interesse exclusivamente particular, foi atendida. Os proprietários que organizaram 

tal movimento se sentiram protegidos pela legislação. Em contrapartida, os 

investidores que haviam adquirido lotes com o objetivo de edificar construções 

assobradadas, principalmente pela região ser bastante valorizada pela proximidade 

da UNIVATES se sentiram lesados pela restrição de construção. 

Desta forma a legislação existente em Lajeado não obtém resultados muito 

positivos com relação ao esclarecimento das normativas vigentes para a instituição 

de condomínios, sejam os condomínios de lotes ou condomínios por unidades 

autônomas.  

Importante ressaltar que a construção de casas geminadas ou assobradadas 

vem se apresentando como uma forte característica construtiva utilizada pelos 

agentes formadores do espaço urbano como será esclarecido no próximo capítulo.  
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De igual importância é o fato de que a evolução do município com o 

aumento da zona urbana através da absorção de parcelas rurais juntamente com as 

emancipações fizeram com que Lajeado adquirisse características urbanas bastante 

marcantes consolidando seu posto de polo regional. 
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5 TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS 

 

As tipologias construtivas urbanas surgem como uma inovação lançada pelo 

setor imobiliário buscando obter maior lucratividade, dinamizando e movimentando o 

mercado de imóveis. Assim como a inovação espacial, a inovação da tipologia 

construtiva se configura como uma ferramenta estratégica utilizada para atrair, 

selecionar e suprir a demanda solvável por novos produtos imobiliários.  

Este capítulo apresenta a categorização tipológica criada para a 

caracterização e análise dos condomínios residenciais em Lajeado, bem como 

relaciona as tipologias construtivas dos condomínios Lajeadenses em seus 

diferentes aspectos sociais, econômicos, locacionais e legislativos, traçando assim 

um perfil das diferentes tipologias construtivas e de seus consumidores.  

Já na última parte deste capítulo, com base nas contribuições teóricas de 

Correa (1989) e Silveira (2003) referente à caracterização dos agentes formadores 

do espaço urbano, vamos identificar quem são e de que forma atuam os diferentes 

agentes no mercado de imóveis de Lajeado.  

Desta forma, buscamos, nesse último capítulo desta dissertação reunir as 

estratégias do mercado imobiliário e as novas tipologias construtivas para analisar 

de que forma estes fatores tem influenciado na configuração urbana e espacial de 

Lajeado, a maneira como influenciam na sua organização e principalmente sua 

influência na fragmentação do tecido urbano.  

Segundo Koch (2008), a dinâmica do espaço urbano está relacionada ao 

anseio de constante diferenciação dos estoques residenciais. As camadas com 

rendas superiores consomem tipologias com maior exclusividade física, maiores 

áreas privativas e mais equipamentos de lazer e serviços disponíveis. Ainda 

segundo a autora, a estrutura de implantação e consolidação de uma determinada 

tipologia segue diferentes etapas formando um ciclo que se repete a cada 

lançamento tipológico.  

Num primeiro momento deste ciclo, as classes mais altas, ou seja, a 

demanda solvável que pode pagar pelos benefícios de uma moradia diferenciada, 

requer a criação de novas tipologias e novos padrões. Os novos padrões de 

localização e de tipologia construtiva diferenciam as classes sociais afirmando a 

posição de superioridade econômica desta demanda. A diferenciação de localização 

se baseia nas externalidades destes novos cenários: não são as características do 
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lote em si, mas as características do entorno. São considerados, além da 

localização, os futuros vizinhos, as classes sociais e econômicas do entorno, assim 

como uma previsão do futuro da região.  

Figura 9 - Quadro resumo das estratégias de inovação 

 
 
                    
                  
 

INOVAÇÃO 

 
- Os consumidores: classes com 
maiores rendimentos requerem novos 
padrões de moradia, sejam novas 
tipologias ou novas localizações; 
 
- O mercado: Os novos padrões de 
localização são influenciados pelas 
externalidades de localização, 
enquanto os novos padrões 
construtivos se baseiam na 
diferenciação tipológica das moradias. 
 

  

 

REPETIÇÃO 

REPRODUÇÃO DO MODELO 

 

 
- Imitação pelas classes inferiores das 
novas tipologias e novos padrões;  
 
- Disseminação deste modelo até 
chegar a uma padronização das 
construções; 

  

 

 

SURGIMENTO DE UM 

ESTOQUE 

SATURAÇÃO DO MODELO 

 
- Homogeneização, padronização das 
moradias; 
 
- Saturação do modelo; 
 
- Oferta de imóveis usados em função 
da indisponibilidade de lotes para 
novas construções em determinadas 
localizações. 
 
- Abandono da tipologia pelas classes 
superiores;  
 

Fonte: Koch, 2008. Elaborado pela autora. 

A “importação de famílias” que compartilhe de um mesmo sistema de 

valores ou que se disponha a aderir ao sistema dos moradores passando a constituir 

a vizinhança é fator de manutenção dos padrões existentes, assim como do valor 

das propriedades (grifos nossos). Para estes proprietários é importante que as 
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famílias que irão residir na vizinhança tenham o mesmo padrão financeiro para que 

se mantenha a “qualidade” da vizinhança.  

Estas novas tipologias, além de diferenciar as camadas sociais, geram altos 

lucros para o mercado imobiliário que se apropria deste superlucro obtido com a 

venda de produtos de alta qualidade e classificação. Tais empreendimentos atraem 

estas camadas sociais gerando “lucros em escala” para os empreendedores e 

promotores imobiliários (KOCH, 2008).  

A repetição deste padrão tem duas consequências no espaço urbano em 

diferentes escalas: uma é a renovação das edificações em uma localização 

existente, que vai atualizar a estética do bairro com construções mais modernas e 

consequentemente aumentar/manter o valor imobiliário daquela localização e do seu 

entorno. A segunda consequência é o surgimento de uma homogeneidade 

construtiva que pode ser visualizada em toda a malha urbana com a reprodução de 

um padrão como podemos observar na figura 10.  

Figura 10 – Padronização de faces de quadra com a repetição da tipologia 

construtiva 

 
Fonte: Google Maps e Google Street View. 

A importância da renovação dos estoques construídos também se apresenta 

como uma ferramenta contra a depreciação de uma determinada localidade. A 

renovação das edificações e a modernização do entorno fazem com que se 

mantenha o nível sócio econômico existente, não permitindo que o bairro seja 

apropriado por camadas inferiores desvalorizando as propriedades locais.  

Na cidade de Lajeado, a tipologia dos sobrados em fita pode ser encontrada 

em 363 condomínios na malha urbana. De diferentes padrões e tipologias 

construtivas, este tipo de moradia está presente em 19 dos 26 bairros da cidade em 

diferentes proporções. Independente da quantidade que se encontra em cada bairro, 
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a padronização do meio urbano gerada pela repetição desta tipologia cria grandes 

planos padronizados e homogêneos, chegando a apresentar faces inteiras de 

quadra com a tipologia dos condomínios de sobrados. 

Após o largo emprego de uma mesma tipologia a padronização e o seguinte 

esgotamento da localização, faz com que as classes superiores demandem novas 

formas construtivas e localizações exclusivas iniciando novamente este ciclo. O 

mercado cumpre seu papel de movimentação imobiliária e lança novas tipologias 

que serão repetidas até chegar a padronização e esgotamento de novas parcelas 

urbanas. 

Figura 11 – Face de quadra com 3 condomínios de sobrados 

 
Fonte: Imagens Google Maps e Google Street View.  

Importante ressaltar que quando uma tipologia é abandonada em detrimento 

do lançamento de uma nova tipologia no mercado de imóveis, as consequências de 

sua reprodução perpetuam por um longo período na paisagem urbana. Uma 

edificação leva tempo até se deteriorar e ser substituída por uma nova. Isto é, a 

tipologia anterior permanece caracterizando e marcando a forma de uma parcela 

urbana por muitos anos fazendo parte da história desta cidade. 

Duas ou mais tipologias podem ser reconhecidas num mesmo período o 

qual se apresenta como um período de instabilidade entre o final de um ciclo e o 

começo de um novo. Neste período, padrões diferenciados, com tipologias, modelos 

e localizações distintos podem ser observados até que um padrão específico se 

sobressaia aos demais modelos. 

O sistema auto organizado de produção residencial brasileiro estimula a 

propriedade privada da casa própria. Desta forma, a não linearidade, consequência 

destes sistemas auto organizados pode explicar a diferenciação residencial. O ciclo 

de vida de uma localização ou tipologia se relaciona à repetição e a adoção de 
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determinadas convenções urbanas que são marcadas por períodos de transição 

entre elas. Cada convenção se destaca pela repetição recorrente de uma tipologia 

ou de várias tipologias frente às demais existentes. A criatividade é outra 

característica dos sistemas auto organizados, como tipologias inéditas em meio a 

um sistema não linear e que podem vir a se tornar um novo padrão (KRAUSE, 

2005).  

O sistema não linear e auto organizado intercala períodos de instabilidade e 

estabilidade. Na instabilidade vários padrões podem conviver até que um se 

destaque e seja difundido se tornando o novo padrão vigente e preponderante, o 

qual vai ser imitado e repetido até que surja um novo padrão (KRAUSE, 2005).  

Em Lajeado, identificamos 5 tipologias construtivas para os condomínios 

residenciais. Três destas tipologias correspondem a diferentes padrões construtivos 

para o mesmo produto: o sobrado. Este se apresenta na malha urbana com 

diferentes modelos de implantação no lote e de utilização dos espaços coletivos, 

porém são compostos por casas em fita, na maioria de dois pavimentos, e nas quais 

se comercializa a edificação pronta. As outras duas tipologias encontradas em 

Lajeado, se relacionam a propriedade de lotes individualizados.  

A metodologia empregada para a localização e categorização destes 

empreendimentos se baseou em imagens disponíveis pelas ferramentas Google 

Maps e Google Street View. Inicialmente realizou-se a identificação e localização 

das construções em condomínios nas imagens (aéreas) de satélite de junho de 

2012. A forma construtiva de seus telhados, assim como o fato de serem casas 

geminadas em fita formando grandes blocos maciços na malha urbana, facilitou a 

identificação e a localização dos condomínios.  

Após a demarcação em mapa de todas as edificações com estas 

características foi feita a verificação no Google Street View das fachadas e faces de 

quadra onde estas moradias estão localizadas. Em função da diferença na data da 

obtenção das imagens (Google Maps de junho de 2012 e Google Street View de 

junho de 2011), algumas edificações encontradas pela imagem de satélite não 

existiam na data da obtenção das imagens do Street View e apareciam como lotes 

vazios. Outras parcelas urbanas ainda não haviam sido mapeadas pelo Street View, 

mas era possível afirmar pela imagem de satélite a existência desta tipologia 

construtiva. Desta forma, partimos para a confirmação in loco dos empreendimentos 

em zonas não mapeadas e daqueles que foram construídos no intervalo de tempo 
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entre os dois levantamentos realizados pelo Google. A verificação in loco nos 

proporcionou a confirmação da existência de mais 77 empreendimentos assim como 

o levantamento fotográfico das fachadas dos condomínios. 

Além destes condomínios que puderam ser identificados, localizados e 

analisados através da utilização destas ferramentas, dados obtidos junto à Prefeitura 

Municipal de Lajeado informaram a entrada de projetos de construção de mais 113 

condomínios de casas assobradas no município no período de agosto de 2012 até 

outubro de 2013, totalizando 364 condomínios.  

Estes 113 condomínios edificados ou em fase de construção não puderam 

ser classificados nem localizados no mapa de Lajeado, pois os dados obtidos juntos 

a este órgão público não foram suficientes para sua localização e classificação. 

Desta forma, utilizaremos para análise apenas os 251 condomínios que puderam ser 

localizados e classificados.  Apesar disto, a importância de 113 novos condomínios 

no período de 14 meses demonstra que esta tipologia ainda continua sendo 

empregada em larga escala na malha urbana.  

Relacionando com as informações apresentadas anteriormente podemos 

afirmar que: até junho de 2011, haviam 174 condomínios em Lajeado. De junho de 

2011 a junho de 2012, foram construídos 77 condomínios. De agosto de 2012 a 

outubro de 2013 foram encaminhados projetos para construção de mais 113 

condomínios totalizando 363 condomínios edificados ou em fase de construção na 

malha urbana Lajeadense até outubro de 2013. 

Tabela 29 – Evolução da quantidade de condomínios em Lajeado 

 
Período 

Condomínios construídos ou 
encaminhados para 

aprovação 

 
Total de condomínios 

Até junho de 2011 174 174 

Junho de 2011 a junho de 2012 77 251 

Novembro de 2012 a outubro de 2013 113 363 

Fonte: Trabalho de campo. Elaborado pela autora. 

Fazendo o seguinte cálculo: os condomínios de Lajeado tem uma média de 

4,41 unidades residenciais cada um. Multiplicando pelos 113 projetos de novos 

condomínios encaminhados na prefeitura municipal no período de agosto de 2012 a 

outubro de 2013, temos aproximadamente 500 novas unidades residenciais em 

condomínios. Segundo este mesmo setor do poder público municipal, neste mesmo 

período foram encaminhados 1120 pedidos de aprovação de projetos de residências 

unifamiliares. Destas 1120 unidades residenciais isoladas no lote, apenas 136 



146 

(12,14%) delas foram encaminhadas em nome de empresas construtoras, 

imobiliárias ou incorporadoras. Podemos presumir que estas unidades tenham sido 

edificadas com o objetivo de comercializá-las, em contraponto às 500 unidades 

residenciais de sobrados. Mesmo sendo uma tipologia que está presente na malha 

urbana ha pelo menos 10 anos, a construção de sobrados ainda é uma estratégia 

recorrente utilizada pelo mercado imobiliário. 

Dando continuidade à análise tipológica dos condomínios em Lajeado, estes 

empreendimentos foram divididos em cinco categorias segundo características em 

comum. Para a categorização das tipologias arquitetônicas foi utilizado o critério de 

interação entre os moradores, uma vez que a presença de uma forma condominial já 

pressupõe uma vida em sociedade, onde todos os proprietários dividem a posse das 

parcelas de uso comum do condomínio.  

Os diferentes níveis de sociabilidade e a presença de equipamentos de uso 

comum nos possibilitaram a divisão em cinco categorias3:  

A) Condomínio sem área comum: residências geminadas ou 

assobradadas com acessos independentes, todas voltadas para o passeio 

público, sem áreas de uso comum dos moradores; 

B) Condomínio com circulação interna de uso comum: composto por 

unidades residenciais cujo acesso se realiza por uma via de trânsito interna 

ao condomínio; 

C) Condomínio com área de convívio em comum: nesta tipologia, além 

da via de trânsito de veículos interna ao condomínio, o empreendimento 

conta com área de uso comum dos moradores como salão de festas, piscina 

ou playground; 

D) Condomínios urbanísticos (de lotes): tratam-se das residências em 

espaços delimitados por muros ou grades, com acesso restrito e controlado, 

sendo cada residência situada em lotes individualizados; 

E) Loteamentos fechados: são loteamentos que foram aprovados como 

abertos e que posteriormente estabeleceram acesso restrito e controlado, 

reproduzindo a tipologia dos condomínios urbanísticos.  

                                            
3 Para esta categorização foram utilizadas as denominações segundo nossos critérios de 
entendimento dos processos de criação destes condomínios, independentemente da forma como 
foram encaminhados e aprovados pelo poder público municipal. 
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Através do levantamento quantitativo e da classificação qualitativa dos 

empreendimentos encontramos 241 unidades do tipo A, duas unidades do tipo B, 

cinco unidades do tipo C, duas unidades do tipo D e uma unidade do tipo E, 

totalizando 251 empreendimentos em forma de condomínios. 

Tabela 30 – Condomínios identificados e analisados em Lajeado por tipologia 

Tipo Número de condomínios 
identificados 

Número de condomínios 
analisados 

A 241 06 
B 02 02 
C 05 05 
D 02 02 
E 01 01 

Total 251 16 
Fonte: Levantamento de campo. Elaborado pela autora. 

Partindo da categorização em cinco tipologias foram aplicados questionários 

(APÊNDICE A – fichas dos condomínios) em todos os condomínios tipo B, C, D e E. 

Dos imóveis tipo A, em virtude da grande quantidade existente, foram selecionados 

apenas 06 empreendimentos para uma análise mais aprofundada. Pesquisa junto à 

Prefeitura Municipal de Lajeado e entrevistas com os construtores e 

empreendedores destas unidades, (APÊNDICES G e H – roteiro de entrevistas) nos 

proporcionou o preenchimento dos questionários, a melhor classificação de cada 

condomínio segundo nossos critérios e o preenchimento de um quadro de áreas que 

contribuiu para a análise da dimensão destes empreendimentos. 

O questionário aplicado abrange características relacionadas a cinco 

critérios utilizados por Caldeira (2003) para a caracterização dos condomínios 

fechados de lotes (tipo D), mas que acreditamos que possam ser aplicados à todas 

as tipologias encontradas na malha urbana de Lajeado.  

Os enclaves fortificados para moradia se difundiram pela malha urbana de 

inúmeras cidades contemporâneas como uma nova forma de morar na qual ficam 

evidentes as características de prestígio, segurança assim como a presença de 

equipamentos de uso coletivo e a prestação de serviços disponíveis apenas ao 

seleto grupo que ali reside.  

 

Todos os tipos de enclaves fortificados partilham algumas características 
básicas. São propriedade privada para uso coletivo e enfatizam o valor do 
que é privado e restrito ao mesmo tempo que desvalorizam o que é público 
e aberto na cidade. São fisicamente demarcados e isolados por muros, 
grades, espaços vazios e detalhes arquitetônicos. São voltados para o 
interior e não em direção a rua, cuja vida pública rejeitam explicitamente. 
São controlados por guardas armados e sistema de segurança, que impõem 
as regras de inclusão e exclusão. São flexíveis devido ao tamanho, às 
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novas tecnologias de comunicação, organização do trabalho e aos sistemas 
de segurança, eles são espaços autônomos, independentes do entorno, que 
podem ser situados em praticamente qualquer lugar (CALDEIRA, 2003, p. 
258). 

 

As características de isolamento e segurança são enfatizadas na fala de 

Caldeira (2003) como características destacadas pelo marketing dos condomínios, 

qualquer que seja sua dimensão. Estes tipos construtivos valorizam estas 

características e atraem compradores para as unidades lançadas constantemente.  

Além do isolamento e da segurança, os condomínios fechados também 

priorizam o espaço interno, tornando a vida e o espaço público meros espaços de 

circulação sendo utilizado somente para a realização de deslocamento entre as 

atividades diárias. A presença de equipamentos de lazer e serviços internamente 

aos condomínios tornam desnecessária a circulação e o contato com a cidade 

aberta.  

Em Lajeado ainda não se observam estas características de uma forma tão 

intensa uma vez que se trata de uma cidade média e no caso de Caldeira a autora 

trata de São Paulo. Da mesma forma, como os condomínios fechados de lotes (tipo 

D) ainda são recentes na malha urbana Lajeadense, não podemos afirmar que este 

isolamento acontece de fato. Em contrapartida, os condomínios tipo B e C dispõem 

da prestação de serviços interna ao condomínio exclusivamente nas áreas de uso 

coletivo. 

“Esse novo “conceito de moradia” articula cinco elementos básicos: 

segurança, isolamento, homogeneidade social, equipamentos e serviços” 

(CALDEIRA, 2003, p. 265, grifos da autora). Foram baseadas nestas cinco 

características que montamos os questionários para analisar de forma mais 

aprofundada cada condomínio selecionado.  

A segurança se tornou um problema social principalmente nas grandes 

cidades e nas metrópoles (grifos nossos). A combinação de medo, preconceito 

social e o anseio de distanciamento e separação que as classes altas 

desenvolveram fez com que os enclaves fortificados se tornassem uma tendência. 

Morar nos condomínios, trabalhar nos centros comerciais e de escritórios, consumir 

nos shoppings são as ferramentas utilizadas para segregar as diferentes classes 

sociais no meio urbano. Paga-se pelo “privilégio” de se isolar dos problemas sociais 

da cidade aberta.  
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Para analisar as características de segurança dos condomínios de Lajeado, 

buscamos investigar as diferentes formas de acesso: físico e visual.  A presença de 

equipamentos de segurança e a intensidade deste critério nas diferentes tipologias 

condominiais se relacionam ao acesso físico, enquanto o acesso visual se relaciona 

a utilização das ferramentas do Google Maps e Google Street View nas áreas 

internas aos condomínios. 

A princípio, a negação do acesso do Street View das ruas e vias de 

circulação internas aos condomínios parece elementar por se tratar de áreas de 

propriedade privada. No entanto, encontramos em Lajeado um condomínio que foi 

classificado com a tipologia E – loteamento fechado. Em se tratando de um 

loteamento4, as áreas de circulação deveriam fazer parte do espaço público da 

cidade, mas neste caso, a presença de um portão de fechamento inibe o acesso a 

estas áreas públicas. 

Outra característica destes empreendimentos é o isolamento, que pode ser 

dividido em isolamento interno e externo (grifos nossos). Por isolamento interno, 

entendemos e analisamos a presença de equipamentos como grades, cercas e 

muros internos aos condomínios. Mesmo estando segregados do restante da cidade, 

seus moradores ainda desejam se isolar internamente. Além da diferenciação da 

cidade aberta, ainda há o desejo de se diferenciar e isolar dos seus “iguais”. 

Segundo Caldeira (2003), os condomínios fechados representam um local 

de moradia de um grupo social e economicamente homogêneo, os quais desprezam 

a vida comunitária intramuros. Não há, entre os habitantes, o sentimento de 

pertencimento e identificação com o restante dos moradores nem com a vida em 

uma sociedade fechada e padronizada (CALDEIRA, 2003, p. 266). 

Já o isolamento externo se relaciona com a localização dos condomínios na 

malha urbana. Estar inserido ou isolado na malha urbana é um dos critérios de 

escolha no momento da compra destes imóveis assim como a presença de comércio 

básico e serviços nas proximidades do condomínio.  

                                            
4 A diferença entre loteamento e condomínio se baseia principalmente em dois aspectos: 
1. Nos condomínios, os proprietários adquirem uma fração, uma quota ideal da parte comum a todos 
os moradores, enquanto no loteamento os proprietários adquirem uma unidade, um lote autônomo e 
com registro individual;  
2. Nos loteamentos as parcelas de uso comum, como vias de circulação, espaços destinados a área 
verde e áreas institucionais passam ao poder público, enquanto nos condomínios estas áreas 
pertencem aos moradores. Assim como a posse, a responsabilidade pela manutenção e a instalação 
de melhorias é passada ao responsável: nos loteamentos o poder público é o responsável e no caso 
dos condomínios a responsabilidade é dos moradores e proprietários. 
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A distância e o isolamento dos problemas existentes nos centros urbanos 

são tidos como condições para uma vida com maior qualidade. Segundo Abramo 

(2001), a escolha por uma determinada tipologia ou localização é resultado da 

combinação de bens que lhe proporcionem um certo nível de satisfação. A “cesta de 

consumo” é composta pelas características e atrativos principais que os 

consumidores buscam no momento de escolha das moradias, como a facilidade de 

acesso ao local de trabalho por exemplo. A escolha por um imóvel relaciona os 

anseios da “cesta de consumo” com a quantidade de espaço disponível e a distância 

do centro da cidade. Ao abrir mão de uma das características da cesta de consumo, 

é necessário ganhar em outra. Isto é, quando um consumidor opta por abrir mão de 

uma das características que compõem a sua cesta ele automaticamente precisa ser 

“ressarcido” com uma melhor localização ou com mais área disponível em sua 

propriedade (ABRAMO, 2001).  

Esta dinâmica é clara nos condomínios isolados na malha urbana. Com o 

aumento da distância do centro da cidade e dos serviços disponíveis ganha-se com 

a exclusividade e o status de se residir numa tipologia arquitetônica de alto nível. 

Ganha-se com a exclusividade de moradia e de localização, com grandes parcelas 

condominiais e a prestação de serviços e equipamentos de lazer disponíveis dentro 

dos condomínios.  

Ainda segundo Caldeira (2003), a homogeneidade interna aos condomínios 

não significa o desejo de sociabilidade, de uma vida em comunidade (grifos nossos). 

A falta de interesse de seus moradores em desenvolver laços sociais é concomitante 

com a fuga da realização de atividades coletivas, nas áreas de uso comum que são 

tão valorizadas nos anúncios publicitários. O condomínio serve como identificação e 

status para o mundo exterior, mas internamente aos muros esta identificação não 

existe.   

A homogeneidade aqui se apresenta como uma característica contraditória.  

Se anseia por uma homogeneidade social, mas as classes mais altas desprezam a 

homogeneidade física. Condomínios onde as edificações são arquitetonicamente  

exclusivas e isoladas no lote tem valores maiores e são destinadas as classes mais 

altas. Enquanto isso, a repetição das plantas baixas e das fachadas das unidades 

residenciais reduz o preço destes imóveis assim como seu valor simbólico.  

“Embora a homogeneidade social seja obviamente valorizada, a 

homogeneidade do projeto não o é: casas com mesma planta e fachada são 
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desvalorizadas e pouco comuns” (CALDEIRA, 2003, p. 261). Em Lajeado a repetição 

da tipologia dos sobrados adquiriu características específicas e distintas das 

encontradas nas metrópoles. Tal caracterização e diferenciação na dinâmica 

Lajeadense serão apresentadas mais adiante.  

A presença de equipamentos de lazer também se apresenta como atrator 

de consumidores aos condomínios fechados (grifos nossos). De diferentes 

proporções e com diferentes finalidades, os equipamentos de lazer vão desde 

salões de festas e playgrounds a sofisticados espaços gourmet e trilhas ecológicas. 

 Estudos afirmam que estes equipamentos tem o caráter de conferir status aos 

proprietários dos condomínios. Estes equipamentos de lazer, geralmente não são 

utilizados pelos moradores, com o intuito de se auto-segregar dos demais moradores 

do condomínio. 

 

Apesar do marketing insistente das numerosas instalações para uso 
comum, em todos os edifícios e condomínios que fiz pesquisas seu uso é 
muito baixo, com exceção dos playgrounds. Talvez isto reflita como os 
moradores se sentem pouco à vontade com a ideia de partilhar um espaço 
residencial [...] O pouco uso das áreas comuns poderia também indicar que 
a presença de todas essas instalações - algumas delas bastante luxuosas - 
é mais uma marca de status do que uma condição necessária para uma 
vida cotidiana mais gratificante. Em outras palavras, essas instalações 
parecem ter mais a ver com ostentação do que com um novo padrão de 
sociabilidade entre vizinhos ou com novos conceitos de vida privada 
(CALDEIRA, 2003, p. 268). 

 

Estes novos produtos imobiliários oferecem também a prestação de 

diferentes serviços (grifos nossos). Diversos profissionais são contratados para 

prestar serviços internamente aos condomínios, como jardineiros, cozinheiros e 

babás. Da mesma forma o próprio espaço físico dos condomínios proporciona outros 

tipos de serviços como canil, estação de tratamento de esgoto e estacionamento 

para visitantes.  

 

Muitas vezes, os novos serviços são gerenciados pela administração do 
condomínio e não mais através do relacionamento pessoal entre o 
empregado e a família. [...] Essas mudanças tornam o fornecimento de 
serviços formal e impessoal, mas sem afetar necessariamente a natureza 
das tarefas que as classes média e alta pagam outros para desempenhar 
(CALDEIRA 2003, p. 269).  

 

Os moradores dos condomínios necessitam se isolar dos problemas 

urbanos, da violência e da pobreza. No entanto continuam dependentes das classes 
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sociais inferiores para a realização de atividades. Evitam inclusive o contato pessoal 

delegando ao condomínio a seleção e a contratação dos profissionais que atuam 

diretamente no seu dia a dia. 

Este cinco critérios definidos por Caldeira (2003) foram as bases da 

elaboração do questionário aplicado aos condomínios. Acreditamos que, através da 

análise dos resultados da aplicação deste questionário possamos compreender 

melhor de que forma estes empreendimentos interferem na estruturação e na 

reestruturação urbana de Lajeado.  

 

5.1 Análise dos dados 

 

A malha urbana de Lajeado é cortada no sentido norte-sul pela BR 386 e no 

sentido leste oeste pela RS 130 o que a divide em quaro quadrantes. O bairro 

Centro, núcleo urbano inicial se localiza no quadrante sudeste. De forma contínua ao 

bairro centro e no sentido oeste existe hoje o bairro Moinhos que é delimitado pela 

RS 130, encerrando este quadrante. Em continuidade com o bairro Moinhos, estão 

os bairros Montanha e Moinhos D’água formando uma mancha contínua ao bairro 

Centro. 

Já no quadrante nordeste se encontra a UNIVATES, que atrai estudantes e 

profissionais de toda região. A facilidade de acesso a UNIVATES através da RS 130, 

a Avenida Senador Alberto Pasqualini (radial), a Avenida Amazonas (perimetral) e a 

Avenida Avelino Talini (via de ligação) contribuíram para que a UNIVATES e seu 

entorno se desenvolvessem urbanisticamente nos últimos anos. Tais vias possuem 

maior hierarquia na rede viária, possibilitando deslocamentos rápidos e facilitados 

pela pavimentação asfáltica, o que contribui para uma melhor circulação naquela 

região.  

O bairro Universitário se desenvolveu no entorno da UNIVATES. A ação da 

construtora Zagonel naquele quadrante e no ano de 1998 com a instalação do 

Loteamento Verdes Vales que contava com 337 lotes, estimulou a urbanização e a 

ocupação do bairro. A importância da criação deste loteamento é tal que muitas 

pessoas ainda reconhecem o bairro como Verdes Vales e não como Bairro 

Universitário.  

São nos bairros Montanha, Moinhos, Moinhos D’água e Universitário que se 

concentram a maior parte dos condomínios em Lajeado: 138 condomínios, o que 
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corresponde a 54,98% do total. Destes condomínios, 132 são do tipo A, um é tipo B, 

04 tipo C e mais um é tipo E.  

Os condomínios tipo D recentemente inseridos na malha urbana, não estão 

localizados em nenhum destes bairros onde a malha urbana já está consolidada e 

onde predominam as demais tipologias. A estratégia de exclusividade de localização 

almejada por estes empreendimentos que passam a se configurar como 

empreendimentos com inovação de localização e de tipologia direciona-os para as 

classes mais altas da população Lajeadense. 

Figura 12 – Bairros onde há a maior incidência de condomínios 

 

Fonte: Elaboração da autora sob base cartográfica da Prefeitura Municipal.  

Desta forma podemos concluir que a distribuição dos condomínios em 

Lajeado tem forte relação de localização, dependência locacional e de proximidade, 

pois estão localizados no entorno de pontos de forte atração de pessoas: o bairro 

Centro e a UNIVATES, assim como se configuram como locais de fácil acesso 

através de vias de trânsito rápido.  

Tabela 31 – Localização dos condomínios segundo as Unidades Territoriais 

 Tipo A Tipo B Tipo c Tipo D Tipo E Somatório 
UT Residencial 
 

89 02 04 - - 93 

UT Residencial Unifamiliar 
 

28 - - - - 28 

Ut Residencial Popular 
 

15 - - - - 15 

UT Residencial Especial 08 - - 01 - 09 
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UT Mista 
 

83 - 01 01 - 85 

UT Comércio e Serviço 
 

05 - - - 01 06 

Polo de Comércio e 
Serviço 
 

02 - - - - 02 

Corredor de Comércio e 
Serviço 

- 
 

- - - - 01 

UT Especial 
 

11 - - - - 12 

UT Rural 
 

- - - - - - 

UT Industrial 
 

- - - - - - 

Somatório 241 02 05 02 01 251 
Fonte: Pesquisa de campo. Elaborado pela autora.  

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Lajeado vigente é do ano 

de 2006. Esta legislação divide o município em zona urbana e zona rural. A zona 

urbana sofre mais parcelamentos em Unidades Territoriais, as quais tem o caráter 

de regulamentar os usos e índices construtivos permitidos na malha urbana. Além 

das 9 UTs, ainda há a classificação como Polo de Comércio e Serviço (PCS) e 

Corredor de Comércio e Serviço (CCS), totalizando 11 subcategorias para a zona 

urbana. Estas categorias não se apresentam de forma contínua formando grandes 

áreas uniformes, mas sim em manchas de diferentes proporções dispersas na malha 

urbana, como podemos observar na Figura 8.   

Os condomínios se localizam em 7 UTs diferentes estando presentes 

também nos PCS e CCS. Das 7 UTs, 4 delas são de uso exclusivo residencial 

(unidade territorial residencial, residencial popular, residencial unifamiliar e 

residencial especial). As demais UTs são mista, especial e de comércio e serviço.  
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Figura 13 – Localização dos condomínios nas diferentes zonas de uso de Lajeado 

 
Fonte: elaboração da autora sob base cartográfica da Prefeitura Municipal 2013. 
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Tabela 32 – A presença dos condomínios e o rendimento nominal médio 

mensal por bairro de Lajeado 

Bairro Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Renda média 
em 2010 

Alto do Parque  06 - - - - R$ 6.097,48 
Americano 07 01 - - - R$ 4.295,48 
Bom Pastor 17 - - - - R$ 2.159,95 
Campestre 10 - - - - R$ 2.118,24 
Carneiros 18 - - 01 - R$ 3.823,78 
Centenário 03 - - - - R$ 2.049,72 
Centro 02 - - - - R$ 3.275,40 
Conservas - - - - - R$ 1.485,14 
Conventos 06 - - - - R$ 1.857,71 
Floresta - - - -  R$ 2.273,35 
Florestal 02 - - - - R$ 3.233,37 
Hidráulica 01 - - 01 - R$ 3.898,95 
Igrejinha 02     R$ 1.564,65 
Imigrante - - - - - R$ 1.781,81 
Jardim do Cedro 12 - 01 - - R$ 1.863,18 
Moinhos 24 01 02 - - R$ 3.703,81 
Moinhos D’água 33 - - - - R$ 2.083,70 
Montanha 33 - - - 01 R$ 2.740,10 
Morro 25 - - - - - R$ 1.455,29 
Nações - - - - - R$ 1.507,49 
Olarias 05 - - - - R$ 1.975,13 
Planalto 03 - - - - R$ 1.554,93 
Santo André 03 - - - - R$ 1.749,69 
Santo Antônio - - - - - R$ 1.299,87 
São Bento - - - - - R$ 1.897,12 
São Cristóvão 11 - - - - R$ 3.210,09 
Universitário 43 - 02 - - R$ 2.729,07 
       
Renda média municipal    R$ 2.506,83 

Fonte: Censo IBGE 2010 e levantamento de campo. Elaboração da autora. 

A localização dos condomínios e a renda dos moradores de cada bairro 

expõe uma importante característica destes empreendimentos: não há um padrão de 

público específico para o qual são voltados. Dispersos em vários bairros da malha 

urbana que apresentam diferentes rendas populacionais, os condomínios de 

Lajeado possuem distinção de padrão construtivo direcionando os produtos para um 

público específico que pode ter acesso financeiro a aquele imóvel, não havendo uma 

padronização.  

Ainda com relação à localização dos condomínios nas diferentes UTs, 

verificamos a presença de 28 destes empreendimentos na Unidade Territorial 

Residencial Unifamiliar. Segundo a Prefeitura Municipal, estes condomínios foram 

construídos antes da legislação de 2006 que restringe a construção de sobrados 

nestas parcelas da malha urbana. 

Relacionando as tipologias e a localização da malha urbana, não podemos 

afirmar que existe um padrão de localização de determinada tipologia numa UT 
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específica, mas sim a predominância dos condomínios tipo B, C, D e E se 

localizarem na UT residencial e na UT mista. A localizações das demais unidades 

destas tipologias não seguem um padrão de localização, estando localizadas em 6 

setores diferentes: UT residencial unifamiliar, residencial popular, especial, comércio 

e serviços, corredor de comércio e serviços e polo de comércio e serviço.  

Já a localização dos condomínios tipo A na malha urbana se distribui em 

quase todas as divisões territoriais exceto nas UT industrial e UT rural. É visível a 

predominância da tipologia nas UTs residencial, mista e residencial popular, 

justamente aquelas onde predomina a existência dos condomínios em geral, 

independente de sua tipologia.  

Somando a quantidade de condomínios tipo A localizados nestas três UTs 

(residencial, mista e residencial popular) obtemos o somatório de 200 

empreendimentos condominiais. Este valor corresponde a 79,6% do total dos 

condomínios de Lajeado, independente de sua tipologia.  

A localização dos condomínios nos diferentes bairros de Lajeado no permite 

observar que eles se concentram em duas regiões: na mancha contínua ao bairro 

Centro (quadrantes sudeste e sudoeste) e no bairro Universitário que fica no 

quadrante nordeste. A relação ente a renda dos habitantes dos bairros de Lajeado e 

a presença dos condomínios nestes bairros demonstra a dinâmica de implantação 

destes empreendimentos na malha urbana. 

O que se pode verificar em outras cidades, e principalmente nas metrópoles, 

é a repetição da tipologia de casas em sobrados voltadas para a população de 

menor renda. Em Lajeado, isto não acontece. Os bairros com as menores rendas 

não possuem construções assobradas ou elas são muito raras. Mesmo havendo 15 

condomínios localizados na Unidade Territorial Residencial Popular dos bairros 

Igrejinha, Bom Pastor, Olarias e Jardim do Cedro, a renda média destes bairros não 

se configura entre as menores rendas do município.  
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Figura 14 – Renda e a presença dos condomínios em Lajeado  

 
Fonte: elaboração da autora sob base cartográfica da Prefeitura Municipal 2013 e dados do IBGE 2010. 
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5.1.1 Os condomínios tipo A 

 

Para a análise aprofundada dos condomínios tipo A foi selecionada uma 

amostra de 06 condomínios (APÊNDICE B). A escolha da amostra partiu do 

processo de seleção de duas construtoras atuantes no mercado de imóveis e 

construção civil de Lajeado que produzem apenas a tipologia A e não produzem 

nenhuma das demais tipologias encontradas na malha urbana. Além deste critério 

buscamos empreendimentos que foram construídos por empresas locais com foco 

em dois nichos de mercado distintos: uma delas constrói condomínios voltados para 

a população que se enquadra no Programa Minha Casa Minha Vida enquanto a 

outra volta seus produtos para a população das classes média e alta de Lajeado.  

Figura 15 – Condomínio tipo A 

 

 

Fonte: Imagens Google Maps e Google Street View.  

Após a seleção das construtoras e dos condomínios a serem analisados 

partiu-se para o preenchimento do formulário, a análise dos dados obtidos com este 

questionário e a entrevista com os construtores. 
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A localização dos 6 empreendimentos que serão analisados apresenta duas 

características importantes: os dois condomínios direcionados para as classes mais 

altas estão localizados num mesmo bairro – Carneiros – revelando uma das 

estratégias adotadas pela construtora para a implantação de seus 

empreendimentos. Tal construtora prima pela localização privilegiada e em bairros 

de renda superior para a implantação de seus condomínios. Já os outros 4 

empreendimentos, que tem como público alvo pessoas com perfil econômico que se 

enquadra no Programa Minha Casa Minha Vida de financiamento habitacional estão 

localizados em bairros diferentes, como um forma de distribuir os condomínios na 

malha urbana e de proporcionar diferentes opções de localização para os 

moradores. Apesar desta possibilidade de se optar por quatro bairros diferentes 

estes bairros são bastante próximos e nas áreas de expansão urbana de Lajeado. A 

distância do centro contribui para a redução do preço do lote facilitando a ação 

destes empreendedores nestas localizações.  

Nos condomínios tipo A, independente da renda de seus moradores, todos 

eles possuem cerca dividindo as unidades. Apesar da proibição da Prefeitura 

Municipal de dividir as unidades dentro de um condomínio que está edificado em um 

lote único e escriturado como uma totalidade, esta é uma prática comum entre os 

moradores e construtores. A presença deste equipamento de segurança só se 

efetiva após a liberação do habite-se junto à Prefeitura Municipal. Agindo desta 

forma, os moradores estão parcelando as áreas que deveriam ser de uso comum 

dos condôminos, individualizando o que deveria ser coletivo.  

Esta é uma prática recorrente do mercado imobiliário de Lajeado que divide 

as unidades sem autorização da Prefeitura Municipal. Os imóveis que não possuem 

grade de divisão entre as unidades demoram mais a serem comercializados uma 

vez que este equipamento de proteção e segurança já se apresenta como uma 

condição de compra do imóvel. Em contrapartida, o Poder Público Municipal aprovou 

uma lei que proíbe a separação das unidades. Esta separação permanece efetiva 

até a expedição do habite-se. Após esta liberação os proprietários continuam 

desrespeitando a norma municipal que proíbe a individualização das unidades 

condominiais e a privatização de espaços de uso comum. Uma vez que não há 

fiscalização após a expedição do habite-se esta prática continua sendo adotada 

pelos empreendedores e moradores dos condomínios. 
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Os condomínios direcionados para o público com renda inferior estão 

localizados em diferentes zonas de uso e unidades territoriais, porém todos 

apresentam as mesmas características construtivas. É permitido nestas áreas uma 

maior ocupação do lote, devendo deixar livre apenas 25% da área total. Esta 

estratégia do Poder Público Municipal é resultante das dimensões reduzidas que os 

lotes podem apresentar nestas áreas, uma vez que se trata de locais onde os 

moradores não possuem condições financeiras de adquirir lotes maiores. De 

maneira geral, os lotes urbanos devem possuir a dimensão mínima de 360m². Nas 

áreas direcionadas para população de rendas inferiores, como na UT residencial 

popular, os lotes podem ter dimensões menores, chegando a 200m². Por este motivo 

permite-se que se construa em 75% da área do lote em contraponto aos 66% 

permitido em outras UTPs.  

Já os dois condomínios do Bairro Carneiros e que são voltados para a 

parcela da população com maior poder aquisitivo possuem coeficientes construtivos 

que reduzem o aproveitamento do lote para 2/3 da área total e permitem 

construções em maior altura, assim como possuem índice de aproveitamento maior 

que nos lotes analisados anteriormente. Incentiva-se a construção em altura nas 

áreas mais ricas da cidade gerando maior adensamento populacional numa área do 

município que demanda por maior número de moradias. Também a proximidade da 

UNIVATES incentiva este tipo de construção verticalizada que serve de moradia aos 

estudantes e outros profissionais que dela dependem.  

Dos condomínios analisados, o que diferencia a área de atuação dos 

agentes que edificam e comercializam estas unidades residenciais é a dimensão 

final das moradias. As classes mais altas se apropriam de unidades com maior área 

construída, enquanto para as parcelas de menor renda resta unidades com 

dimensões reduzidas. Exceto esta característica de área construída que é causa e 

consequência do valor dos imóveis5, todos os sobrados tipo A apresentam as 

mesmas características com relação aos critérios de segurança, isolamento, 

homogeneidade e a presença de equipamentos de lazer e a prestação de serviços 

internamente aos condomínios.  

                                            
5 Como requisito para a formação do preço de comercialização das unidades também está incluído a 
localização do lote a ser edificado. No entanto acreditamos que a dimensão do lote é anterior ao valor 
do mesmo na configuração de um condomínio, pois a dimensão do lote vai determinar quantas 
unidades poderão ser construídas, independente de sua localização na malha urbana.   
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Segundo os critérios de segurança e isolamento, os condomínios tipo A 

apresentam características semelhantes: todas as unidades do tipo A tem acesso 

direto ao logradouro e desta forma cada unidade se torna responsável pela 

existência de um portão com acionamento eletrônico que isola sua unidade 

residencial (grifos nossos).   

Quanto ao isolamento interno os condomínios tipo A possuem uma 

característica específica que não é verificada nos demais condomínios analisados: 

são unidades autônomas, isoladas e independentes uma das outras. A presença de 

grades e muros que delimitam as unidades residenciais faz com que cada unidade 

configure uma residência independente das demais e com acesso individual.  

A Prefeitura Municipal entende estes condomínios como um “prédio deitado”, 

pois apresenta características de edificações multifamiliares e segue as 

predisposições legais desta tipologia construtiva. Surge a pergunta: Porque as 

pessoas preferem habitar um sobrado e não um apartamento? Esta questão não 

pode ser respondida por nenhum dos entrevistados relacionados a produção deste 

tipo de moradia.  

Segundo Caldeira, (2003) uma casa remete a ideia de um lar, de um núcleo 

familiar principalmente em uma sociedade mais conservadora como em Lajeado. A 

posse de uma casa, uma unidade independente das demais, onde não há a divisão 

de espaços com outras famílias consolida esta ideia de lar, de unidade familiar. 

 

Através das mais diferentes culturas e classes sociais, o lar cristaliza 
importantes sistemas simbólicos e molda sensibilidades individuais. A 
moradia e o status social são obviamente associados e em várias 
sociedades a residência é uma forma de as pessoas se afirmarem 
publicamente (CALEIRA, 2003, p. 265). 

 

Além desta relação com valores morais e simbólicos de uma sociedade, a 

intensa presença dos condomínios de sobrados em Lajeado se relaciona com a 

privacidade e liberdade que esta tipologia proporciona aos usuários, 

independentemente de dividir a posse do lote com os demais moradores.  

 

[...] as casas eram o paradigma da residência digna e evidência de status 
moral e social. Os valores de privacidade, liberdade individual e família 
nuclear embutidos na casa independente sustentaram tanto a guerra contra 
os cortiços quanto a difusão da casa própria entre as camadas 
trabalhadoras (CALDEIRA, 2003, p. 259). 
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A preferência por residir num sobrado que tem o mesmo valor monetário de 

um apartamento com as mesmas dimensões e com a mesma localização também se 

relaciona ao status que residir numa casa proporciona. Em Lajeado, os sobrados 

comercializados pela Construtora Sigma, que são voltados para as classes mais 

altas da sociedade, tem valores que ficam “entre um belo apartamento e uma boa 

casa” (Entrevistado 5). Mesmo assim, os compradores preferem morar num sobrado 

de dimensões semelhantes a um belo apartamento, sem considerar que a posse 

legal do lote é dividida com os demais moradores.  

 

Quando alguém se muda de uma casa para um apartamento, eles sentem 
que sua qualidade de vida se deteriorou e, em alguns caos, veem a 
mudança como um declínio social. Sentem que perderam sua liberdade, 
independência e controle sobre suas vidas, além de perder o status que 
associam à propriedade de uma casa (CALDEIRA 2003, p. 286). 

 

A afirmação de status dos condomínios relacionado à posse de uma casa no 

lugar de um apartamento é visível, uma vez que podemos encontrar na malha 

urbana de Lajeado diversos condomínios de sobrados direcionados para as classes 

mais altas.  

Simultaneamente ao status da tipologia semelhante a uma casa, o sobrado 

também confere o prestígio de se habitar uma inovação construtiva, uma tipologia 

que está vigente e consolidada no mercado. É a tipologia da “moda” em Lajeado, 

conferindo aos moradores a posição social de modernidade e inovação desta 

tipologia predominante (grifos nossos). Para este público, morar num sobrado é ser 

moderno, inovador, pois além da localização, a tipologia proporciona a sensação de 

liberdade, de não dividir as áreas condominiais com outras pessoas como nas 

demais tipologias ou nos edifícios de apartamentos. A liberdade de ter sua unidade, 

mesmo que com área residencial reduzida atrai a população e os consumidores.  

O fato de não possuir cobrança da taxa de condomínio existente nos 

edifícios multifamiliares também atrai a população para residir nos condomínios tipo 

A. Além destes fatores, acreditamos que a posse de uma parcela de terra, um 

pedaço de terreno onde se possa cultivar uma pequena horta ou ampliar a área de 

estacionamento para abrigar mais um veículo também tem importância para a 

escolha desta tipologia.  

Nesta tipologia a presença de equipamentos de lazer e a prestação de 

serviços internamente ao condomínio não é verificada, uma vez que as unidades, 
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apesar de terem sido aprovadas na prefeitura como pertencendo a um condomínio, 

se tornam independentes com a construção de muros e grades que individualizam 

as unidades (grifos nossos). Os condomínios analisados que tem como foco o 

público com maior renda possibilitam a construção de piscina na área dos fundos da 

unidade. No entanto esta construção é de iniciativa individual de cada morador, não 

constando nos projetos nem no momento da expedição do habite-se da edificação.  

 

5.1.2 Os condomínios tipo B 

 

Identificamos dois condomínios com esta tipologia na malha urbana de 

Lajeado (APÊNDICE C). Estão localizados em bairros diferentes, porém os dois 

fazem divisa com o bairro Centro e se localizam no quadrante sudeste da malha 

urbana. A relação de dependência e proximidade com a área central caracteriza 

estes empreendimentos localizados em ruas asfaltadas, porém de menor fluxo de 

veículos. 

A busca por ruas com menor importância na hierarquia viária valoriza a 

localização destes empreendimentos. A relação de proximidade com o centro e o 

baixo fluxo de veículos na rua onde estão instalados faz com que estes condomínios 

sejam atrativos para as pessoas que desejam uma relação de proximidade com a 

área central, porém ao mesmo tempo desejam a calmaria de uma rua mais estreita e 

de tráfego menos intenso de veículos. 

Ambas as unidades se localizam na Unidade Territorial de Planejamento nº 

7 e em Unidades Territoriais Residenciais dentro desta unidade de planejamento de 

maior abrangência. Nestas parcelas urbanas, não são permitidas construções 

residenciais verticalizadas com alturas superiores a 3 pavimentos (ou 9 metros) para 

edificações multifamiliares e 2 pavimentos (ou 7 metros) para edificações 

unifamiliares.  

 A proibição de construções em altura nestes locais incentiva a 

construção de condomínios como uma forma de obtenção de lucros por parte dos 

empreendedores e construtores. A apropriação de renda com a venda de duas ou 

mais unidades prontas, onde se adquire a edificação e uma fração do lote, se 

sobrepõe a venda de uma única unidade. Seguindo esta mesma dinâmica, a venda 

de unidades menores proporciona a obtenção de lucros maiores do que com a 

venda de uma única unidade de grande porte.  
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Figura 16 – Condomínio tipo B 

 

 

Fonte: Imagens Google Maps e Google Street View.  

Segundo nossa classificação, os condomínios tipo B se diferenciam das 

demais tipologias por possuírem uma via de circulação interna ao condomínio, a qual 

se apresenta como um meio de socialização e de convívio entre os moradores dos 

condomínios. Um portão eletrônico barrando o acesso de pessoas e carros a esta 

via de circulação interna é a forma de segregar as moradias intramuros do restante 

da cidade e das pessoas que circulam naquela rua, além de conferir o sentimento de 

segurança aos moradores (grifos nossos).   

Na tipologia B verificamos a existência de um condomínio que podemos 

caracterizar como uma conjugação dos tipos A e B, pois as unidades com fachada 

voltada para a rua tem acesso direto a suas casas como nos condomínios tipo A não 

utilizando a rua interna para acessar sua moradia. Já as residências de fundos, 

necessitam utilizar esta via de circulação como única maneira de acessar seus 

imóveis.  

A outra unidade tipo B, pode se dizer que é legítima segundo a tipologia, 

pois todas as moradias devem usar a via de circulação para acessar suas casas. 
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Inclusive a primeira unidade, que poderia ter acesso direto para a rua, deve utilizar 

esta via de circulação interna para acessar a garagem de sua unidade. Neste 

condomínio é reservada a área de recuo frontal de 4 metros, obrigatório pela 

legislação municipal. Trata-se de uma área condominial e de uso comum onde a 

posse foi dada, de comum acordo entre todos os moradores, para o proprietário da 

primeira unidade que a cercou e se tornou o responsável pela manutenção daquele 

recuo de jardim.  

Nestes condomínios a questão relacionada ao isolamento fica clara. Isolar-

se do exterior como uma forma de se distanciar dos problemas urbanos é prioridade, 

enquanto ao isolamento interno ao condomínio fica facultativo aos moradores que 

farão a instalação de grades e muros segundo seus critérios (grifos nossos). 

Ambos condomínios tipo B possuem uma área de fundos privativa de cada 

unidade que se configura como um quintal de uso particular. A diferença dos dois 

empreendimentos fica no fato de que no condomínio Solar do Engenho no bairro 

Americano, este quintal tem divisa com o lote lindeiro e possui dimensões reduzidas. 

Já no condomínio Celestina e Dorvalino Magagnim do bairro Moinhos, as unidades 

frontais tem limite com a rua interna do condomínio. A delimitação deste quintal nos 

fundos de cada moradia cria uma separação, um plano vertical interno ao 

condomínio, separando as unidades frontais das unidades com acesso pela via de 

circulação interna. 

Independente de aspectos estéticos e de conforto visual e térmico das 

demais moradias se isolar dos seus “iguais” se tornou importante para os moradores 

deste condomínio.   

No condomínio do bairro Americano, a tipologia construtiva não permite que 

se instalem equipamentos para separar as unidades pois as mesmas não possuem 

pátio frontal. Já no condomínio do bairro Moinhos, a presença de uma área de 

ajardinamento frontal a cada unidade permite que se instalem gradis e muros de 

delimitação das unidades. Os moradores deste condomínio podem separar suas 

unidades das demais dentro do condomínio, como é comum encontrarmos na 

tipologia A. 

Nestes empreendimentos a diferenciação interna das unidades varia de 

acordo com a área de cada uma. A possibilidade de optar entre 2, 3 e 4 dormitórios 

interfere na área total das unidades e lógico, no valor delas. Unidades compradas 

ainda na planta permitiram modificações no projeto original. As áreas privativas 
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variam de 74,65m² até 158,81m² no condomínio do bairro Moinhos enquanto o 

projeto padronizado de 3 dormitórios do condomínio do bairro Americano possibilita 

menores variações de área privativa entre 122,30m² e 139,03m².  

De acordo com a localização da unidade residencial dentro do condomínio e 

da sua área privativa, pequenas modificações na fachada são percebidas, o que não 

descaracteriza o condomínio e nem o estilo arquitetônico escolhido no momento da 

concepção do projeto. 

A presença de serviços a serem prestados dentro do condomínio se resume 

ao serviço ajardinamento e manutenção da área condominial, assim como os 

equipamentos de lazer que diferenciam as tipologias ficam simplificados aos jardins 

e quintais privativos das unidades (grifos nossos).  

A renda média per capita dos dois bairros é superior à média municipal. O 

condomínio Solar do Engenho, localizado no bairro Americano tem menos unidades 

que o condomínio do bairro Moinhos. A menor quantidade de unidades disponíveis e 

a exclusividade da tipologia no bairro conferem características de status e 

exclusividade residencial. A exclusividade e a baixa oferta da tipologia em um dos 

bairros com maior renda de Lajeado confere status aos moradores assim como 

eleva o valor de mercado deste condomínio com relação aos demais 

empreendimentos do bairro.  

 

5.1.3 Os condomínios tipo C 

 

A construção de casas assobradadas em fita juntamente com a presença de 

equipamentos de uso comum dos moradores diferencia a estrutura dos condomínios 

tipo C das demais tipologias (APÊNDICE D). Os cinco exemplares identificados em 

Lajeado se localizam em três bairros diferentes: 2 no bairro Universitário, 2 no bairro 

Moinhos e um no bairro Jardim do Cedro. Ao contrário da localização dos 

condomínios tipo B, estes bairros não tem continuidade territorial e não estão no 

mesmo quadrante.  
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Tabela 33 - Condicionantes legais para construção dos condomínios tipo C 

Bairro 
 

Condomínio UTP UT IA TO H RF 

 
Universitário 

Green Hill 03 Residencial 
 

2x 2/3 4 pavimentos 
ou 15 m 

4 m 

Verdes 
Vales 

03 Residencial 
 

2x 2/3 05 pavimentos  
ou 15 m 

4 m 

 
Moinhos 

Manchester 07 Residencial 
 

2x 2/3 3 pavimentos 
ou 9 m 

4m 

Flamboyant 07 Residencial 
 

2x 2/3 3 pavimentos 
ou 9 m 

4m 

Jardim do 
Cedro 

Villa 
Romana 

09 Mista 
 

3x 3/4 livre 4m 

Fonte: Levantamento de campo.  Elaboração da autora. 

Ao analisarmos a mancha formada pela presença dos condomínios em geral 

percebemos a predominância destes empreendimentos nos quadrantes nordeste, 

sudeste e de modo menos intenso no quadrante sudoeste. Os condomínios tipo C 

identificados na malha urbana estão localizados nos quadrantes onde há a maior 

intensidade de casas em condomínio, fazendo parte da dinâmica de localização, e 

não sugerindo novas situações de localização para estes cinco exemplares.  

Nesta tipologia, identificamos três diferentes padrões construtivos 

determinados pelo PDDI conforme a tabela acima. Destes três setores urbanos 

apenas no bairro Moinhos não é estimulada a construção em altura, o que torna o 

bairro predominantemente residencial unifamiliar. Nas outras duas parcelas a 

construção em altura é permitida, principalmente no bairro Jardim do Cedro onde 

não há limite para construção em altura.  

Os condomínios do bairro Moinhos estão localizados em uma área de baixa 

densidade populacional, uma vez que não são permitidas construções em altura. 

Desta forma, as ruas são mais tranquilas, com fluxo de veículos reduzido em 

consequência do menor número de moradores da região. Estes dois condomínios se 

localizam na mesma rua do Condomínio Celestina e Dorvalino Magagnin do tipo B, 

sugerindo uma relação de localização entre estes três empreendimentos de tipo B e 

C. 

Os dois condomínios do bairro Universitário estão envolvidos na 

movimentação gerada pela UNIVATES e pelo fluxo de pessoas e veículos que ela 

produz. Se trata de uma área mais movimentada, com ruas asfaltadas e de trânsito 

rápido. Ambos se localizam em ruas transversais a Avenida Amazonas, uma das 

principais vias de ligação entre a UNIVATES e a RS 130. 
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Figura 17 – Condomínio tipo C 

 

 

Fonte: Imagens Google Maps,2013 e Google Street View, 2013.  

O condomínio Villa Romana, localizado no bairro Jardim do Cedro se 

localiza em uma Unidade Territorial Mista onde são permitidas outras atividades 

além da residencial, como comércio de maior porte, indústrias de produtos 

alimentares e indústrias de baixo impacto com até 300m². Nesta Unidade Territorial 

a construção não tem limitação de altura. É provável que a baixa incidência de 

condomínios neste bairro (07 no total) esteja relacionada a facilidade de construções 

em altura que atende a população local.  

Se relacionarmos a renda média per capita dos moradores do bairro que é 

de R$1.863,18 observamos que não se configura entre as menores rendas do 

município, mas mesmo assim está abaixo da média municipal que é de R$2.506,83 

(IBGE, 2010).  

No município de Lajeado, os sobrados surgiram no Bairro Universitário e no 

seu entorno e eram voltados para as classes de maior renda. As unidades 

residenciais eram maiores e os condomínios tinham menor número de unidades. 
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Hoje, percebe-se uma nova dinâmica de construção destes empreendimentos: são 

voltados para as classes de renda inferior e na maioria direcionados à população 

que se enquadra no Programa Minha Casa Minha Vida de financiamento 

habitacional.  

Segundo estas informações podemos ver duas dinâmicas diferentes para o 

mesmo produto imobiliário que se diferencia pela área construída da unidade 

residencial e por sua localização.  

1º No quadrante nordeste no entorno da UNIVATES, os sobrados são 

direcionados para as classes sociais mais abastadas, com sobrados de melhor 

qualidade construtiva, mais apurados esteticamente e de maior valor de mercado. 

2º Na outra mancha onde também há uma grande incidência de 

condomínios de sobrados (Bairros Moinhos, Moinhos D’água e Montanha) os 

sobrados são direcionados a classe média. Os demais sobrados são direcionados 

para as classes inferiores de renda. Estes são menores, mais baratos, mais 

afastados do centro e dispersos nos diferentes bairros de Lajeado. 

Desta forma o sobrado se apresenta na malha urbana como uma forma 

“democrática” de habitação, pois ele não segrega nenhuma parcela da população de 

Lajeado, atendendo a todos os extratos sociais. Abriga todos os públicos dando o 

direito à cidade e à habitação a todas as parcelas de sua população.  

Nos cinco exemplares do tipo C, a presença de equipamentos de segurança 

e a separação do restante da cidade adquire uma característica especial (grifos 

nossos). O fechamento externo destes condomínios com muros, grades e portões 

eletrônicos também tem o objetivo de assegurar os bens comuns aos moradores e 

que fazem parte da área condominial. Neste caso, além da segurança pessoal e 

individual que os moradores de cada unidade anseiam, há a preocupação com os 

bens comuns internos ao condomínio como piscina, playground e salão de festas. 

Seguindo o que pudemos observar nas demais tipologias, a presença de 

grades e muros externos ao condomínio se repete em todos os exemplares desta 

tipologia. Exceção é o Condomínio Green Hill que possui além das grades, muros e 

portões eletrônicos, um sistema de câmeras de vigilância 24 horas por dia, 

monitorados por uma empresa de segurança privada.  

Relacionado ao isolamento interno das unidades residenciais, em todos os 

condomínios tipo C se verificam as mesmas características: quintal individual nos 

fundos da unidade, separado dos demais (grifos nossos). Nas áreas frontais nenhum 
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destes empreendimentos apresenta isolamento e delimitação física entre as 

unidades.  

Nesta tipologia, a diferenciação espacial das unidades é menor que no tipo 

B. Esta tipologia dispõe de unidades com dois ou três dormitórios variando de 92,47 

a 115,18m² com exceção dos condomínios Villa Romana e Flamboyant.  

O Condomínio Flamboyant é o mais antigo deles datando de 1992. A área 

construída de cada unidade varia entre 165,80 a 190,67m² de área privativa. Na 

década de 1990 a construção civil ainda se baseava em residências com áreas 

abundantes e amplas, aumentando seu valor de mercado. Já o condomínio Villa 

Romana que se localiza num bairro com renda inferior aos demais tipo C, possui 

área construída enxuta e o menor valor de mercado desta tipologia: entre R$ 

115.000,00 e R$ 125.000,00.  

A presença de equipamentos de lazer nestes condomínios varia desde uma 

garagem coletiva até grandes estruturas de descanso e lazer (grifos nossos). A 

localização destas unidades não interfere na presença destes atrativos.  

Destes cinco condomínios, dois deles (Condomínio Manchester e 

Condomínio Verdes Vales), localizados em bairros diferentes possuem apenas uma 

garagem coletiva no subsolo dos sobrados que pressupõe o encontro, mesmo que 

ocasional, dos moradores neste local. Em ambos verificou-se a existência de uma 

escada individual para o interior de cada unidade, assim como um quintal privativo 

para cada residência. 

Dos outros 3 condomínios, a área de uso comum não segue um padrão de 

localização nem de repetição. O Condomínio Flamboyant, localizado no bairro 

Moinhos, se estrutura no entorno de uma área central, onde há um playground e 

uma área verde semelhante a uma praça interna ao condomínio. Já o condomínio do 

bairro Jardim do Cedro apresenta estrutura mais simplificada, com uma via de 

circulação transversal a rua de acesso no entorno da qual se localizam as unidades 

residenciais além de uma pequena área verde ao fim desta via. Adotando uma 

dinâmica diferenciada das demais, o condomínio Green Hill no Bairro Universitário é 

o que apresenta estrutura de lazer mais complexa de todos os condomínios tipo A, B 

e C. Os atrativos deste empreendimento inclui salão de festas, piscina, quadra 

poliesportiva, playground e uma reduzida área verde com pergolado e bancos.  

Seguindo o padrão dos condomínios tipo B, a prestação de serviços se 

resume ao serviço de jardinagem da área condominial e no caso do condomínio 
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Green Hill o serviço de manutenção da piscina é realizado pelo mesmo profissional 

que mantem os jardins e as demais áreas de condomínio (grifos nossos).  

 

5.1.4 Os condomínios tipo D 

  

Lajeado apresenta dois condomínios tipo D (APÊNDICE E). No momento, 

esta tipologia ainda se apresenta como uma inovação tipológica e locacional, e 

ainda não se tornou um padrão disseminado. Se em Lajeado ocorrer a mesma 

tendência de outras cidades médias como Santa Cruz do Sul por exemplo, é 

somente uma questão de tempo até esta tipologia se espalhar pela malha urbana e 

se tornar a forma de moradia mais aceita pelas classes altas.  

Figura 18 – Condomínio tipo D 

 

 

Fonte: Imagens Google Maps, 2013 e Google Street View, 2013.  

Estes dois empreendimentos se encontram em fase de finalização da 

estrutura urbanística interna, não tendo moradores até o momento. Segundo 

informações da Prefeitura Municipal, já foram encaminhados projetos arquitetônicos 
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de residências a serem construídas em um destes condomínios fechados, porém 

nenhuma delas foi finalizada até o momento.    

Mesmo não tendo moradores para que possamos analisar de forma mais 

profunda este fenômeno, podemos verificar que forma eles se tornam inovações 

tipológicas e quais as interferências destes empreendimentos na estrutura urbana de 

Lajeado.  

Os condomínios tipo D são aqueles que possuem as estruturas mais 

complexas de isolamento, homogeneidade, segurança, equipamentos de lazer e 

serviços. São voltados para as classes mais altas da sociedade Lajeadense e por 

este motivo possuem os valores de mercado mais altos da malha urbana.  

Estas unidades possuem algumas características físicas além de outras 

características conceituais em comum: ambos são fruto da cooperação de diferentes 

atores no mercado imobiliário.  

O Condomínio Villa di Siena foi idealizado por um grupo de empresários de 

diversos ramos. São comerciantes e industriais de Lajeado, da região do Vale do 

Taquari e também dois sócios de Porto Alegre. Destes empresários, apenas dois 

deles atuam no ramo da construção civil, porém não possuem construtora. São 

arquitetos que participaram da concepção da ideia, do projeto e da construção do 

condomínio.   

O condomínio Horizonte foi criado por uma Cooperativa de professores que 

adquiriu uma gleba em uma área próxima a UNIVATES há alguns anos e que optou 

por esta tipologia construtiva como uma forma de multiplicar seus rendimentos. 

Apesar de não haver legislação que contemple esta tipologia de 

empreendimento, o Poder Público Municipal criou alguns critérios que serão 

observados para os próximos condomínios fechados assim como foram aplicados a 

estes dois empreendimentos já existentes. Estas normas visam o cumprimento da 

atual legislação urbanística, que deverá ser aplicada intramuros. Deverão ser 

respeitadas as normas de criação de loteamentos com a especificação de áreas 

verdes, circulação viária e áreas de uso comum assim como os índices construtivos, 

limites de altura e de área construída assim como os recuos viários como são 

exigidos na cidade aberta. A legislação municipal é assim aplicada na propriedade 

privada internamente aos muros da propriedade particular. 

No Brasil, existe a Lei Federal 4561/64 que normatiza os condomínios sejam 

verticais ou horizontais. Uma Legislação que margeia os 50 anos de existência já se 
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encontra defasada mas que ainda é aplicada como única alternativa legislativa 

existente.  

Segundo esta normativa, um empreendimento para ser denominado 

condomínio deve possuir uma escritura de posse única da área total, onde cada 

unidade possui uma área privativa e mais uma parcela proporcional ao seu imóvel 

privativo da área de uso comum. Isto é, ruas internas, salões de festas, áreas 

verdes, jardins e praças públicas pertencem a todos os moradores dos condomínios 

não podendo ser divididas entre eles como pudemos observar nos condomínios tipo 

A de Lajeado.  

As duas unidades de condomínios tipo D possuem sistemas mais 

sofisticados de segurança com a presença de guaritas e seguranças, portões de 

acesso com acionamento eletrônico e circuitos de câmeras de vigilância 24 horas 

(grifos nossos).   

Segundo Caldeira (2003), o ramo da segurança privada vem crescendo e se 

desenvolvendo com muita intensidade. Além de proteger os moradores dos enclaves 

fortificados, estes equipamentos e serviços conferem status e reforçam a 

segregação e diferenciação social dos moradores. 

 

[...] os cidadãos dependem cada vez mais de segurança privada não só 
para a proteção em face do crime mas também para identificação, triagem, 
controle e isolamento de pessoas indesejadas, exatamente aquelas que se 
encaixam nos estereótipos criados pela fala do crime (CALDEIRA, 2003, p. 
10).  

 

Além das características de segregação e status, a segurança privada 

demonstra a descrença da população com o sistema judiciário e a segurança pública 

em geral. Ao optar por sistemas de segurança exclusivos e a contratação de 

profissionais especialistas em segurança para proteger os condomínios, os 

moradores expõem sua insatisfação com o sistema de policiamento e com a justiça, 

a ponto de negar a eficiência destes poderes.  

Nos dois condomínios tipo D em Lajeado há uma padronização nos 

equipamentos de segurança e isolamento: os dois empreendimentos possuem 

guarita, portão com acionamento eletrônico, sistema de monitoramento com 

câmeras além de muros e grades externos ao condomínio (grifos nossos).  

A localização destes empreendimentos não tem relação de proximidade, 

mas sim de distanciamento e isolamento das demais tipologias dos condomínios. O 
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Condomínio Villa di Siena, está localizado no bairro Hidráulica, onde existem apenas 

dois condomínios: um tipo A e este tipo D. Já o condomínio Horizonte, está 

localizado no bairro Carneiros, numa área isolada da malha urbana, apesar de estar 

próximo a UNIVATES.  A proximidade da UNIVATES faz com que hajam mais 18 

condomínios tipo A neste bairro, enquanto o isolamento da malha urbana fica 

evidente quando se verifica que não há pavimentação na rua que dá acesso ao 

condomínio. 

A inovação da localização destes empreendimentos é um dos pontos de 

atração de compradores: o Villa di Siena num bairro com exclusividade locacional e 

facilidade de acesso, enquanto o condomínio Horizonte está localizado numa área 

de expansão urbana e que ainda apresenta características rurais. Nestes dois casos, 

os atrativos externos ao empreendimento e as relações de vizinhança fazem parte 

da “cesta de consumo” dos proprietários dos lotes (grifos nossos).   

A localização destes dois condomínios é afastada e diferenciada segundo 

algumas características importantes: o Condomínio Fechado Villa di Siena está num 

bairro nobre e próximo a vias de acesso e circulação, enquanto o Condomínio 

Horizonte está numa área isolada na malha urbana, mas que logo será incorporada 

pelo crescimento da cidade. Indiferente da localização que se tornou mais uma 

ferramenta dos agentes imobiliários na indução da compra destes imóveis, ambos 

então inseridos em áreas onde a renda per capita é elevada e com pouca diferença 

entre os dois bairros: R$ 3.898,95 no bairro Hidráulica e R$ 3.823,78 em Carneiros. 

A localização também nos oferece mais alguns pontos de análise, que 

relacionam os condicionantes urbanísticos determinados pelo PDDI e a presença 

este tipo de condomínio.  

O Condomínio Villa di Siena está localizado numa UT de uso misto, 

principalmente pela proximidade da BR 386 e pelo intenso fluxo de veículo. Na UT 

mista são permitidos os usos comercial, prestação de serviços e residencial que 

acontecem de maneira muito próximas. Além disto há a proximidade com o Parque 

do Imigrante que gera fluxo intenso de veículos e pessoas quando acontecem as 

feiras e eventos municipais naquele local. Estas características de intensa vida 

urbana são refutadas com a presença da uma guarita que controla o acesso e os 

muros de isolamento do condomínio, criando um espaço de valorização imobiliária e 

de indiferença a toda esta dinamicidade que a sua localização apresenta. 
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Estar próximo às vias de circulação e o acesso facilitado são o contraponto 

ao isolamento e fechamento dos condomínios fechados. Como Lajeado é um centro 

regional, com população total em torno de 74.000 habitantes esta relação de 

proximidade e dependência do centro ainda se apresenta bastante forte no espaço 

urbano. No caso do Condomínio Villa di Siena, esta relação de proximidade e de 

indiferença com o meio urbano e com o restante da cidade são explícitas através de 

sua localização. O fácil acesso juntamente com uma tipologia construtiva exclusiva e 

inovadora no mercado de imóveis são ferramentas de venda e de atração de 

consumidores que desejam se isolar e viver entre seus iguais, mas que ao mesmo 

tempo ainda não cortaram os laços com o centro da cidade do qual desejam estar 

próximos.  

Os condicionantes construtivos da área onde o Condomínio Fechado Villa di 

Siena se localiza estimulam a construção em altura, porém o aproveitamento 

intensivo do solo para uso residencial é padronizado com outras parcelas da cidade. 

Nesta UT, o índice de aproveitamento é de 3 vezes a área do lote. Isto é, é permitido 

construir o equivalente a três vezes a área do terreno onde a edificação estiver 

localizada. Para uma edificação de uso misto ou residencial verticalizada, este índice 

reduz a área construída total, independente de não haver restrição de altura. Da 

mesma forma, a Taxa de Ocupação do solo de ¾ exige que se deixe livre 25% do 

solo do lote.  

Tabela 34 - Condicionantes legais para construção dos condomínios tipo D 

Bairro 
 

Condomínio UTP UT IA TO H RF 

Hidráulica Villa di Siena 06 Mista 3x ¾ livre 4 m 
Carneiros Horizonte 03 Residencial 

especial 
4x ½ livre 4m 

Fonte: Levantamento de campo.  Elaboração da autora. 
Nota: UTP: Unidade Territorial de Planejamento, UT: Unidade Territorial, IA: Índice de 
aproveitamento, TO: Taxa de Ocupação, H: Altura, RF: Recuo Frontal.  

O Condomínio Horizonte se localiza numa área onde a construção sofre 

outros condicionantes. Por se tratar de uma área onde predomina o uso residencial, 

estes condicionantes não estimulam construções muito grandes nem o adensamento 

de pessoas. A taxa de ocupação é maior do que aquela apresentada para o 

Condomínio Villa di Siena: é permitido construir 5 vezes a área do lote. No entanto, 

só é possível ocupar metade do solo do lote com a edificação, estimulando 

construções verticalizadas e isoladas no lote. A falta de restrição de altura estimula 

este tipo de construção. Por se tratar de uma área que ainda não foi ocupada e 
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urbanizada intensivamente, estes edifícios “tipo torre” ainda não podem ser 

identificados nesta localização. Acreditamos que com o tempo e com o crescimento 

urbano que se observa nesta direção esta será a estratégia adotada nos próximos 

lançamentos imobiliários.  

Este condomínio está localizado próximo a uma UTRU onde não são 

permitidas edificações multifamiliares, incluindo sobrados das tipologias A, B e C. O 

Condomínio COOPEN, utiliza estratégias de localização e inovação diferentes do 

Condomínio Villa di Siena. No COOPEN, busca-se uma inovação locacional, onde a 

exclusividade de residir em um condomínio com lotes em torno de 1000m² e fartas 

áreas verdes se torna o principal atrativo do empreendimento. Esta estratégia de 

localização também tem relação com o que se pode observar em outras cidades de 

maior porte: a modificação do caráter habitacional das periferias urbanas. As 

periferias que antes se constituíam em espaços quase exclusivos da população de 

baixa renda e não possuíam infraestrutura básica, passam a receber moradores das 

classes mais altas que desejam se isolar do restante da cidade em grandes lotes 

com toda a estrutura e o conforto em seus espaços internos.  

Buscando entender melhor a estratégia de localização destes 

empreendimentos verificamos que os dois condomínios de lotes estão localizados a 

leste da RS 130 que corta o município. Esta área do município já se encontra 

bastante adensada e com poucas áreas ainda disponíveis para construção desta 

tipologia que demanda lotes de maiores dimensões. Segundo informações não 

confirmadas oficialmente, há mais um destes condomínios em fase de concepção 

projetual que será implantado a oeste desta rodovia, numa área que pode ser 

configurada como área de expansão urbana de Lajeado, pois é neste sentido que a 

cidade vem crescendo nos últimos anos. A implantação desta tipologia, voltada 

exclusivamente para classes mais altas vai seguir a dinâmica encontrada nas 

metrópoles, onde estes empreendimentos se localizam afastados do centro do 

município, em áreas de renda inferior criando uma “ilha” de grande valor comercial 

naquela parcela do município, modificando também o paradigma centro rico e 

periferia pobre (grifos nossos).  

 

Um conjunto de transformações nas formas de produção do espaço urbano, 
cada vez mais associadas à realização dos interesses fundiários e 
imobiliários, tem gerado a redefinição dos conteúdos econômicos, sociais e 
culturais do “centro” e da “periferia” dessas cidades, seja em função de 
novos equipamentos comerciais e de consumo, seja pela reorientação do 
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interesses industriais ou, com maior peso, pela implementação de novos 
habitats urbanos (SPOSITO, 2004, p. 1, grifos da autora). 
 

 
Desta forma podemos afirmar que estes novos conteúdos da periferia 

urbana de Lajeado com certeza acarretarão outras mudanças, principalmente sociais 

e econômicas, segundo os interesses do mercado imobiliário.  

Com localizações diferentes estes condomínios apresentam também 

relações de homogeneidade interna divergentes (grifos nossos). O Condomínio 

Fechado Villa di Siena apresenta lotes com muitas variações de área. As unidades 

variam de 625,16m² até 2.280,00m².  Segundo informações obtidas em entrevista 

com um dos sócios do empreendimento, a presença de dois lotes onde a dimensão 

quadrada é muito superior aos demais é resultado do pedido de compradores que 

desejavam adquirir maiores lotes dentro do condomínio. Segundo o entrevistado, 

como a parte burocrática demorou a ser desdobrada, principalmente pela falta de 

legislação municipal, compradores solicitaram a ele que projetasse lotes exclusivos e 

com maiores áreas diferenciando estes dois lotes dos demais.   

Já o Condomínio COOPEN segue um padrão de área sofrendo pequenas 

variações segundo a topografia do lote: de 1.000,00m² até 1.201,45m². São 

diferentes estratégias de mercado para um mesmo produto e um mesmo público 

alvo. A padronização das dimensões do lote prevê construções semelhantes, com 

áreas construídas bastante padronizadas, logo, uma população seguindo um padrão 

sócio econômico. Grandes disparidades de área de lote geram construções bastante 

heterogêneas, onde a diferenciação social e financeira voltará a ficar evidente 

mesmo internamente ao condomínio.  

Os equipamentos de lazer estão presentes de forma abundante nos dois 

empreendimentos tipo D (grifos nossos). Curioso é o fato de que nenhum deles 

possui piscina na área condominial. Desta forma cada proprietário pode construir 

uma piscina privativa no seu lote. Isto não se apresenta como um problema para os 

moradores do Condomínio COOPEN pois os lotes tem dimensões generosas. Já 

para os proprietários do Condomínio Fechado Villa di Siena isto pode se tornar um 

problema nos lotes com menores dimensões.  

A presença de quadra poliesportiva, salão de festas com espaço gourmet, 

playground, área verde e praças para o convívio e interação dos moradores é 

padrão nos dois empreendimentos. A presença de uma trilha ecológica no 
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condomínio COOPEN e uma quadra de tênis com piso de saibro no Condomínio 

Fechado Villa di Siena, diferencia os equipamentos de lazer destes dois 

empreendimentos. De uma forma geral podemos afirmar que há uma padronização 

destes equipamentos. Além destes espaços de lazer de uso coletivo, as unidades 

ainda apresentam jardins privativos para o embelezamento de sua unidades 

residenciais e contemplação particular.    

Se diferenciam das demais tipologias também pela prestação de serviços 

disponíveis internamente aos condomínios (grifos nossos). A prestação de serviços 

de jardinagem das áreas comuns e particulares pelos mesmos funcionários reduz o 

fluxo de prestadores de serviço e pessoas estranhas nas vias internas ao 

condomínio. É uma forma de manter a segurança e a segregação dos moradores do 

restante da cidade.  

Segundo um dos sócios do Condomínio Villa di Siena, a administração e a 

manutenção do condomínio já está sendo feita por uma empresa terceirizada que 

vai realizar estas atividades internas ao condomínio. O tipo de serviço assim como a 

quantidade de prestadores que serão contratados será definida pelos moradores a 

partir do momento em que eles passem a habitar suas residências.   

  

5.1.5 Os loteamentos fechados tipo E 

 

O levantamento dos condomínios existentes em Lajeado apresentou, a 

princípio, mais um condomínio de tipo E (APÊNDICE F). Ao fazermos o 

levantamento da documentação deste empreendimento junto ao setor de 

Planejamento da Prefeitura Municipal observamos que não se trata de um 

condomínio e sim, de um loteamento fechado (grifos nossos).  

O Loteamento Fechado Portal dos Ventos, localizado no bairro Montanha, foi 

encaminhado e aprovado como um condomínio de sobrados onde, além de uma via 

interna que serve de acesso para as unidades residenciais, existem mais alguns 

equipamentos de segurança e lazer disponíveis para a população que ali reside. 

Analisando com maior cautela os documentos relativos a este empreendimento, 

identificamos que cada uma das unidades possui uma escritura individual. Cada 

unidade residencial e seu espaço de jardim frontal e quintal aos fundos está 

construída sobre um “lote” individual e não sobre uma fração de terreno como 

acontece nos condomínios em geral. 
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Figura 19 – Loteamento fechado tipo E 

 

 

Fonte: Imagens Google Maps, 2013 e Google Street View, 2013.  

Em se tratando de lotes individualizados, estes deveriam ter testada para 

uma via pública mas que no caso se apresenta com a via interna ao loteamento. O 

Loteamento Fechado Portal dos Ventos poderia, desta forma, ser analisado como 

um condomínio tipo C, mas iremos proceder a sua análise de forma individualizada 

por apresentar estas características peculiares e exclusivas ao seu caso.  

A normativa vigente que regula a criação e implantação de loteamentos é a 

Lei Federal 6766 do ano de 1979. Segundo esta norma um loteamento se configura 

como uma gleba de grandes dimensões que sofre um parcelamento em diversos 

lotes menores. Para que seja realizado este fracionamento de área, são criadas ruas 

internas a esta gleba que deverão seguir o traçado urbano existente. Todos estes 

novos lotes devem, obrigatoriamente, possuir testada para uma via que passará a 

ser pública. Além destas determinações, esta lei institui medidas mínimas para os 

lotes urbanos de 12 por 30 metros lineares.  
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Além de ceder voluntariamente as vias de circulação ao Poder Público 

Municipal, também passam a fazer parte do espaço urbano aberto e de uso comum 

a todos os munícipes, as áreas verdes e áreas institucionais obrigatórias aos 

loteamentos. Assim como a posse, a obrigação de dar manutenção e de prover com 

iluminação pública, recolhimento de lixo outros serviços urbanos passa ao município. 

Sendo assim, o fechamento da rua que dá acesso às unidades residenciais 

deste loteamento se apresenta como uma infração a legislação existente fazendo 

com que se configure como uma apropriação de espaços público pelos moradores 

deste empreendimento, uma vez que a rua interna é de posse do município não 

sendo permitido que se negue o acesso a qualquer munícipe. Além disto, a 

apropriação das demais áreas institucionais e áreas verdes através da construção 

de muros de fechamento se apresenta como mais uma faceta desta estratégia de 

apropriação de lucros em escala realizada pelo mercado imobiliário de Lajeado.  

Este loteamento está localizado próximo ao encontro da RS130 com a 

BR386, no quadrante sudoeste, próximo o Presídio Municipal e a Estação 

Rodoviária de Lajeado. Por estar próximo a duas importantes vias que fazem a 

ligação de Lajeado com o restante da região, esta parcela urbana se configura como 

uma área onde predominam o comércio e a prestação de serviços. 

O Loteamento Fechado Portal dos Ventos segue as determinações 

urbanísticas, que segundo sua localização na Unidade Territorial de Planejamento 

nº7 e UTP de Comércio e Serviço, não limita a altura máxima a ser construída. Os 

sobrados construídos possuem dois pavimentos, não explorando o benefício da 

verticalização que o PDDI proporciona. Igualmente a construção de sobrados de 

dois pavimentos ocupando menor área de lote facilitou a construção de um maior 

número de unidades residenciais (27 unidades residenciais). Este número é 

bastante elevado em comparação com a maioria dos condomínios de Lajeado que 

tem em média 4,4 unidades residenciais.    

O acesso ao empreendimento se dá por uma via estreita com largura de 

apenas 6 metros. Isto é, a gleba onde se procedeu a construção do loteamento 

fechado tinha apenas 6 metros de testada para a Avenida Benjamim Constant, uma 

das principais vias de circulação da cidade. Após um percurso de 60 metros por esta 

“alameda” (denominação utilizada no projeto arquitetônico que foi encaminhando na 

Prefeitura Municipal) de dimensões reduzidas, onde circulam dois carros com 

dificuldade e onde não existe passeio público para pedestres, chega-se a um portão, 
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com sistema de acionamento eletrônico e uma pequena edificação independente 

das demais e que hoje se encontra desocupada. A princípio se caracterizava como 

uma guarita, mas que com o tempo perdeu sua função. No projeto inicial, esta área 

era destinada a uma “área verde”, mas que perdeu sua característica paisagística 

para abrigar uma edificação que foi abandonada com o tempo, perdendo seu caráter 

de amenizador da brutalidade urbana e gerador de bem estar dos moradores do 

loteamento. A partir deste portão de isolamento a “alameda” ganha mais três metros, 

chegando a 9 metros de largura.  

A preocupação inicial com a segurança e o isolamento dos moradores 

deste empreendimento que teve sua aprovação no ano de 2002 era maior do que se 

pode verificar atualmente (grifos nossos).  O acesso ao loteamento fechado é feito 

por uma rua estreita e ladeada por dois prédios comerciais onde só existe 

movimentação durante o dia e se torna ermo e perigoso a noite, fez com que 

houvesse a preocupação de se construir uma guarita. Acreditamos que, como não 

se trata de um empreendimento de classes altas (isto não quer dizer que não tenha 

sido concebido como tal. Talvez até tenha sido o anseio dos construtores naquela 

época), o elevado valor da taxa de condomínio tenha induzido os moradores a 

dispensar o serviço de segurança modificando o uso desta “saleta”. Houve uma 

preocupação inicial com segurança, mas que foi substituída por taxas de condomínio 

mais baixas.  

Além do portão eletrônico e da guarita, ainda há muros externos que fazem 

o isolamento e fechamento deste loteamento. Segundo a dinâmica encontrada nos 

demais condomínios tipo A, B, e C, todas as unidades possuem quintal fechado e 

individualizado aos fundos, e que foi fechado após a obtenção do habite-se. 

É nos dois lados desta rua interna e privada que se dispõem os lotes e as 

unidades construídas em 4 blocos que se dividem por áreas verdes e vagas de 

estacionamento. É nesta área verde central que está instalado o playground e 

alguns bancos de concreto e madeira configurando uma espécie de praça interna: 

uma área de convívio entre os moradores isolados internamente no seu loteamento 

fechado. Além da praça e do playground o loteamento dispõe também de 3 áreas 

verdes (uma delas foi transformada em guarita) e 10 vagas de estacionamento. No 

total, este empreendimento tem 27 unidades residenciais e dez vagas de 

estacionamento. Acredita-se que sejam vagas extras para moradores que tem mais 

de um carro ou vagas para uso dos visitantes, pois todos os moradores estacionam 
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seus carros na frente da unidade residencial, em uma área descoberta e destinada 

aos jardins frontais. Muitos moradores construíram coberturas e pergolados nesta 

área, descaracterizando a continuidade de fachada característica dos condomínios 

de sobrados.  

Os proprietários podem optar por construções de 2 ou 3 dormitórios o que 

gera pequenas diferença nas fachadas e na área privativa que varia entre 71,26m² e 

97,10m². Apesar destas pequenas diferenças de projeto, o que mais interfere na 

homogeneidade deste loteamento são as alterações individuais: as coberturas de 

veículos construídas na frente da unidade. 

Um dos entrevistados que trabalha na Construtora e Imobiliária Dez 

informou que participou do processo de individuação das unidades neste 

empreendimento. Ele concorda que o resultado deste processo configura o 

condomínio como um loteamento fechado, informação que foi corroborada por um 

funcionário do Poder Público Municipal. Afirma, no entanto, que na época da 

realização desta documentação esta foi a alternativa encontrada para finalizar este 

processo. Como não havia outros condomínios com estas características em 

Lajeado, esta foi a solução encontrada pela Prefeitura Municipal juntamente com o 

proprietário do empreendimento e com o Cartório de Registro de Imóveis que 

desconheciam a maneira correta de proceder neste caso.  

 

5.2 Os agentes formadores do espaço urbano e suas estratégias  

 

Nesse último subitem, apresentamos quem são e quais as formas de 

atuação dos agentes que contribuem para a formação da estrutura urbana de 

Lajeado. A realização de entrevistas com alguns agentes que trabalham nesta 

configuração especial nos elucidou sobre suas estratégias e formas de ação, 

possibilitando também um melhor entendimento da percepção e dos interesses 

destes agentes no mercado de construção e comercialização de imóveis desta 

cidade polo regional. 

Utilizando entrevistas pré-estruturadas em que foram abordados alguns 

temas que consideramos de suma importância para este entendimento fomos a 

campo conversar com agentes que edificaram e comercializaram diferentes 

tipologias de condomínios, assim como o poder público municipal. Buscamos 

entender como acontece a concepção de um novo projeto, como ele é executado e 
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comercializado, e quais as formas de obtenção de recursos que as empresas 

buscam para empreender estes condomínios. Juntamente ao Poder Público 

buscamos elucidar questões relacionadas aos condomínios e as diferentes zonas de 

uso do solo e como o Poder Público Municipal vê esta disseminação de condomínios 

pela malha urbana de Lajeado. 

Nesse trabalho, identificamos quatro principais agentes atuando na 

formação do espaço urbano. Em diferentes padrões e escalas daquelas estudadas 

por Correa (1989) e apresentadas no capítulo 1, reconhecemos que a atuação 

destes agentes acontece de forma isolada e em alguns casos de forma cooperativa 

entre eles. 

Segundo Silveira (2003), o movimento do capital de diversas áreas de 

atuação em direção ao mercado imobiliário sempre foi uma alternativa rentável e 

segura frente a uma economia instável. Independente dos ciclos econômicos, o 

capital investido em imóveis permanece, não sofrendo desvalorização 

principalmente por se tratar de um bem de longa vida útil. 

Estes agentes, principalmente industriais e comerciantes interferiram na 

malha urbana de Lajeado ao adquirir imóveis e investir no ramo da construção civil 

com a compra de “imóveis na planta”, injetando dinheiro nas construtoras e 

incentivando a construção civil. Esta injeção de recursos acontece geralmente com a 

compra do imóvel nos estágios iniciais da construção que é o momento em que eles 

ainda tem valores inferiores de mercado e é quando as construtora precisam 

imobilizar maior quantidade de capital para iniciar a construção.  

Estes agentes possuem diferentes escalas de atuação neste espaço, 

variando desde o pequeno construtor individual que age num determinado ponto da 

malha urbana até o poder público que tem poder de influenciar e direcionar o 

desenvolvimento da cidade como um todo. De forma menos explícita também 

pudemos identificar no mercado de imóveis de Lajeado empresários de distintos 

ramos investindo seu capital na construção de condomínios.  

 

Até 2008 as pessoas colocavam o dinheiro em ações, e depois daquele 
quebra quebra teve um engorde de investidores pra construção civil. E4. 

 

 Este entrevistado do ramo da construção civil de sobrados percebeu a 

influência do capital de outros ramos da economia no mercado imobiliário de 

Lajeado, não sendo o único entrevistado a apresentar este ponto de vista. O Poder 
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Público Municipal também identifica esta influência no mercado de imóveis de 

Lajeado. 

 

Esse desenvolvimento todo de Lajeado, eu entendo que é em função, em 
primeiro lugar, da situação geográfica em que o município de Lajeado tem. 
Como tu havia dito antes, ele é cortado por uma BR e pela uma RS, e da 
proximidade de grandes centros: a capital do Estado, região serrana, região 
de Santa Cruz, Santa Maria. Eu acho que essa expansão da construção civil 
é em função justamente da situação geográfica de Lajeado. Outra coisa que 
eu acho que deve ter influenciado é a renda per capita. Lajeado tem uma 
renda per capita relativamente boa em relação a outros municípios. [...] eu 
acho que foi em função disso que se viu aqui em Lajeado um polo de 
investimentos, que hoje não é restrito só à pessoas que aqui moram. 
Existem pessoas de fora, da região, de fora do Estado e até de fora do país 
investindo em Lajeado. E10. 

 

Esta estratégia de reprodução de capital é visível em inúmeros municípios, 

independente de seu tamanho e porte.  Este tema já foi tratado por Silveira (2003) 

ao estudar o processo de urbanização de Santa Cruz do Sul no Vale do Rio Pardo.  

 

Além disso, os investimentos em imóveis em Santa Cruz do Sul – compra e 
venda, construção para posterior aluguel ou venda -, realizados pelo 
empresariado e por médios investidores, tanto locais como também 
residentes em municípios vizinhos, buscavam garantir melhor remuneração 
do capital diante de uma conjuntura econômica caracterizada pela 
insegurança, pela instabilidade, pela desvalorização da moeda e pela 
espiral inflacionária (SILVEIRA, 2003, p. 101). 

 

A opção por investir em terras e imóveis como uma forma de assegurar 

novas fontes de recursos em momentos em que seu ramo original da economia 

passar por crises não exclui o fato de que o próprio mercado de imóveis possa entrar 

em crise. Assim como outros ramos da economia, este tem ciclos de ascensão e 

declínio.  Independente do uso de determinado investimento, é possível que este 

uso se altere e seja reorientado buscando maior atratividade e maior lucratividade 

para o investidor, funcionando como moeda de troca em momentos de escassez de 

recursos.  

Da mesma forma, estes agentes externos ao mercado imobiliário exercem 

influência neste setor ao instituírem pequenas construtoras que atuam de forma 

isolada, exclusivamente na construção de condomínios tipo A. Segundo informações 

de um dos entrevistados, Lajeado tem em torno de 400 construtoras registradas 

atuantes, sendo que muitas delas são de pequeno porte. Estes empreendedores 

trabalham com mão de obra terceirizada investindo em muitos casos as economias 
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de uma vida toda na construção de condomínios tipo A, buscando neste 

empreendimento um retorno financeiro. Muitas destas construtoras não 

empreendem mais de um condomínio, sendo dissolvidas após a conclusão da 

construção. A percepção de que o mercado imobiliário e de construção civil é um 

ramo muito lucrativo ilude alguns empreendedores que se aventuram neste ramo.  

As lojas de materiais de construção assim como as imobiliárias também 

atuam na construção de sobrados em Lajeado. Firmando parcerias com os 

proprietários dos lotes a realização de permutas no próprio local é a estratégia mais 

utilizada por estes agentes. Outra forma de atuação do comércio de material de 

construção na edificação de sobrados pelos empreendedores individuais e 

pequenas construtoras é o financiamento do material de construção adquirido para a 

execução da obra. Segundo E5, as lojas de material de construção vendem o 

material para receber somente depois que a unidade residencial for vendida, 

independente do tempo que leve para isto acontecer. Claro, a cobrança de juros por 

este financiamento é vantajosa para a empresa, mas também é vantajoso para o 

pequeno empreendedor não imobilizar grandes quantias de capital, que muitas 

vezes não dispõe.  

Desta forma relacionamos os pequenos empreendedores e os investidores 

com capital proveniente de outras áreas da economia com os proprietários dos 

meios de produção. Segundo Correa (1989) os proprietários dos meios de produção 

influenciam o mercado de imóveis quando imobilizam uma parte do capital em 

grandes áreas de terra para a instalação de sua planta industrial. Acreditamos que 

as estratégias encontradas em Lajeado sejam outras formas de atuação destes 

investidores no mercado de imóveis além daquela apresentada por Correa (1989).  

Identificamos também os proprietários de parcelas de solo urbano que 

realizam permutas para a construção de condomínios. Neste caso os agentes não 

são os proprietários fundiários identificados por Correa (1989) como agentes 

formadores do espaço urbano, mas sim os pequenos proprietários. Estes agentes 

atuam firmando parcerias com construtoras fornecendo o lote para que elas 

construam e em troca recebem uma unidade residencial nos condomínios de 

sobrados. É uma outra escala de atuação de um mesmo agente que tem forte 

influência na malha urbana.  

O Poder Público Municipal atua na formação do espaço urbano de Lajeado 

com a permissividade e a imparcialidade da legislação no que diz respeito aos 
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condomínios. Segundo os funcionários do Setor de Planejamento da Prefeitura 

Municipal, o município não possui legislação sobre a tipologia construtiva que está 

modificando a imagem da cidade e reestruturando sua forma espacial assim como o 

mercado de imóveis do município. A legislação se limita a vetar a construção de 

sobrados em quatro áreas da malha urbana somente, sem determinar dimensões 

mínimas dos compartimentos nem limitar o número de sobrados a serem 

construídos em cada lote ou área da cidade. Esta ineficiência legislativa se 

apresenta como uma preocupação para este setor administrativo, porém por 

enquanto não há a intenção de intervir nesta legislação. 

A falta de legislação sobre o tema se apresenta como um problema já 

identificado pelo Poder Público Municipal. A cada projeto encaminhado para 

aprovação pela Prefeitura Municipal que possui uma caraterística diferenciada dos 

demais que já foram aprovados é necessário que se convoque uma equipe técnica 

que analisa o projeto e cria um padrão para os próximos empreendimentos.  

Uma das consequências desta deficiência legislativa é a inexistência de 

dimensões mínimas nos ambientes internos da unidade residencial. O que há no 

Código de Edificações é a exigência de área mínima para cada ambiente. Com o 

objetivo de otimizar os lucros, os construtores reduzem a largura dos sobrados para 

que possam construir uma unidade a mais, reduzindo assim a qualidade da 

edificação.  

 

Os sobrados são considerados prédio deitado. Se nos prédios tem restrição 
de altura, os sobrados deveriam ter restrição de nº de unidades para que as 
edificações tenham mais qualidade. E10. 

 

Inexiste, na legislação municipal, a preocupação do Poder Publico com 

relação à densidade populacional que estas tipologias proporcionam. Acreditam que 

a construção de um condomínio horizontal gera menor demanda de infraestrutura 

urbana que as edificações verticalizadas, e por este motivo o Poder Público não 

interfere de forma marcante na restrição deste tipo de construção.  

 

O entorno todo vai influenciar. Isso aí pro poder público, deveria ser revisto 
porque tem muitos lugares que existe uma concentração de sobrados e que 
não tem condições. E o município não atende toda a população com 
creches, escolas, posto de saúde, pavimentação. É uma cobrança lógica e 
certa que todo contribuinte que é tributado, exija uma infraestrutura melhor. 
E10. 
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Também não pudemos identificar a preocupação nem a restrição de 

construções residenciais nas diferentes vias de fluxo de veículos. Ruas estreitas com 

condomínios verticais e grande número de moradores não são restringidos pelo 

Poder Público. Analisam a taxa de ocupação, alturas, recuos e índice de 

aproveitamento, porém não é levado em consideração se a região tem infraestrutura 

em condições de absorver esta nova população.   

O mercado imobiliário atua de forma marcante e irrestrita na malha urbana 

Lajeadense, intensificando a repetição da tipologia dos sobrados e configurando 

uma nova estética urbana através de planos e faces de quadra totalmente vedadas 

a circulação de ar e iluminação natural.  

Contatou-se em Lajeado a atuação de empresas de vários portes. 

Encontramos atuando no mercado de imóveis desde empresas incorporadoras que 

executam a construção com funcionários terceirizados tendo firmado parcerias com 

construtoras da cidade e de outros municípios do entorno, reduzindo sua atividade a 

compra de material de construção, acompanhamento do processo de construção e 

após a finalização da construção realizam a comercialização das unidades, até o 

incorporador que possui quadro técnico completo que realiza desde a concepção do 

projeto, a execução da construção e a venda dos imóveis. 

Destas empresas, a maioria atua na construção de sobrados 

independentemente de sua tipologia e porte, além de já terem construído edificações 

unifamiliares que inicialmente eram construídas para serem lançadas no mercado de 

imóveis. Porém com a disseminação dos sobrados em Lajeado, a construção de 

edificações unifamiliares se tornou pouco rentável para estes agentes. Desta forma a 

construção de residências isoladas no lote ficou restrita a “casas por encomenda” 

que são construídas somente quando solicitado e com a venda do imóvel garantida. 

Além destas duas tipologias (sobrados e residências unifamiliares) encontramos 

também vários agentes que viabilizaram edificações verticalizadas, seja de uso 

exclusivamente residencial ou de uso misto. Estes agentes atuam com maior 

intensidade na área residencial, sendo que poucos já construíram edificações 

exclusivamente comerciais e industriais.  

 

Nós como empresa estabelecida, a gente paga todos os tributos, paga 
funcionários, paga arquiteto, então nós temos um custo então não tem meio 
de fazer uma casa de 50 metros pra ganhar dez mil reais, vinte mil reais. 
Depois tu fica responsável por aquilo, então a gente já desistiu. E1. 
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A justificativa dos construtores para não construir edificações isoladas no 

lote para disponibilizá-las no mercado é o retorno financeiro que esta tipologia de 

habitação proporciona para a empresa. Segundo E1, a empresa até já fez este tipo 

de negócio, mas com o custo de manutenção da empresa com funcionários e 

tributos, esta tipologia se tornou inviável, principalmente para edificações menores, 

onde o retorno financeiro é reduzido. Hoje, esta empresa só constrói casas isoladas 

no lote se for com área construída maior e quando a empresa é contratada pelo 

proprietário do imóvel para a execução do serviço de construção. Somente desta 

forma o negócio se torna rentável para a empresa.   

Importante ressaltar que das empresas entrevistadas, duas delas afirmaram 

que não vão mais atuar na construção de sobrados, independente do padrão 

construtivo. Ambas estão voltando seu foco para a construção de apartamentos para 

dois públicos diferentes: uma voltará seu foco para construções com mais de 

2.000m² e com valores que se enquadrem no Programa Minha Casa Minha Vida, 

enquanto a outra já está direcionando seu foco para apartamentos de maior valor 

comercial. 

As demais empresas ainda veem no mercado de sobrados uma alternativa 

que vai render frutos por mais algum tempo, mesmo com a diminuição dos créditos 

imobiliários em decorrência da grande quantidade de financiamentos que já foram 

disponibilizados pelo Programa Minha Casa Minha Vida.  

 

Eu acho que esse meu mercado tá diminuindo muito. Quem tinha essa 
impulsividade de compra já comprou. Hoje tu fica com as pessoas que não 
tem tanto crédito, com as pessoas mais inseguras que tem um pouco de 
medo de fazer dívida e com o pessoal que tenta e não tem crédito. Então tu 
fica com a parte ruim do mercado Minha Casa Minha Vida hoje.  Porque são 
10 anos de Minha Casa Minha Vida. Então em 10 anos quem tinha que 
comprar, comprou. Agora tem muito casalzinho novo, gente que agora 
chegou na idade de ganhar um dinheirinho e tá comprando ainda. E4. 

 

Na edificação dos sobrados tipo A voltados para as classes de renda C e D 

e que utilizam financiamento pelo Programa Minha Casa Minha Vida, a mão de obra 

utilizada é própria, composta por funcionários regularizados pelas construtoras. Já 

na construtora que faz sobrados tipo A para uma classe de renda superior a mão de 

obra é terceirizada. Importante ressaltar que todas as construtoras, independente da 

tipologia construtiva e do público alvo, terceiriza os serviços de instalações elétricas 

e hidrossanitárias, e em alguns casos terceiriza também a mão de obra de pintores e 
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azulejistas. Estes profissionais são em grande parte do município mas também há 

casos de contratação de mão de obra de cidades vizinhas. 

 

Nós temos encanador que tem CNPJ e nos presta serviço, trabalhamos hoje 
em dia com a GBM na parte de incorporação, quando a gente é construtora 
a gente tem um pessoal com carteira assinada aqui por nós também que é o 
pessoal que fez essas casas (Condomínio Villa Romana), mas os prédios 
tem sido levantados mais com a GBM. [...] GBM é uma construtora de Santa 
Clara do Sul. E2. 

 

Neste caso específico, a proximidade entre Lajeado e Santa Clara do Sul 

não interfere no valor do serviço prestado, pois o deslocamento dos funcionários fica 

facilitado, além de grande parte deles já residir em Lajeado. A opção por esta 

empresa para a prestação de serviços foi a qualidade do serviço prestado. Quanto 

aos demais serviços terceirizados pela empresa, os prestadores são locais e 

individuais, com os quais as empresas não tem uma parceria regularizada e 

oficializada. Apenas costumam chamar os mesmos prestadores sempre que 

precisam destes serviços.  

Mesmo que as empresas possuam funcionários prestadores de mão de obra 

no quadro de funcionários, a maioria não possui arquiteto, engenheiro civil ou 

corretor de imóveis contratados pela empresa em turno integral. Os profissionais de 

engenharia e arquitetura são contratados especificamente para e criação de cada 

projeto isoladamente sem o compromisso de serem contratados para os próximos 

projetos. Importante ressaltar que todas as empresas consultadas, nenhuma delas 

possui corretor de imóveis no quadro funcional, independentemente da empresa 

realizar a comercialização dos imóveis ou não.  

Ainda com relação à mão de obra empregada nos serviços terceirizados, 

todos os entrevistados afirmam que neste setor há uma carência de prestadores de 

serviço.  Para as demais funções como concepção de projeto e mão de obra para a 

construção há grande oferta, enquanto encanadores, eletricistas, azulejistas e 

pintores estão escassos no mercado. Como são serviços específicos e que 

geralmente são realizados numa única etapa durante a construção, não é viável 

para a construtora ter estes profissionais em seu quadro técnico.  

A maioria das construtoras entrevistada busca comercializar diretamente as 

unidades habitacionais, financiando com capital próprio as parcelas iniciais até a 

entrega do imóvel.  
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Além do mercado estar super aquecido, eu tenho 14 imóveis meus, hoje, 
pra vender. Isso da 84 mil (reais) de comissão. Com 84 mil de comissão eu 
mantenho a minha imobiliária um ano e cinco meses. 17 meses eu consigo 
manter com 84 mil. Ter uma imobiliária aberta, entendeu? O custo de um 
ano e pouco tá pago, que é o que a gente enxerga no Brasil de tempo de 
maturação da empresa. Um pouquinho antes na verdade. A partir de dois 
anos tu começa a tirar dinheiro deste negócio. E4. 

 

Este entrevistado, assim como a maioria deles vê no mercado de imóveis 

uma forma de garantir um lucro extra com a comercialização após a etapa da 

construção. Da mesma forma as empresas não tem corretor de imóveis registrado 

no quadro de funcionários, realizando a intermediação dos imóveis pelos próprios 

proprietários e funcionários das construtoras.  

Um único entrevistado não realiza este tipo de atividade. Ele acredita que 

comercializando suas unidades residenciais diretamente com o cliente, as 

imobiliárias deixam de oferecer seus imóveis como uma forma de boicote a 

concorrência que ele estará fazendo com seus parceiros. 

 

Assim ó, a venda, na maioria das vez quem faz é as imobiliária. Dificilmente 
eu faço alguma venda. Por que assim ó, até poderia a gente colocar uma 
pessoa pra fazer isso aí só que o que que eu vejo, muitas vezes quando tu 
começa a fazer venda e te preocupar com a venda e fazer a construção e a 
venda, as imobiliária procuram não vender mais teus imóveis. E3. 

 

A atuação das construtoras na comercialização dos imóveis é um padrão no 

mercado imobiliário de Lajeado, desde os pequenos sobrados até os lotes dos 

condomínios fechados que estão avaliados em R$550,00 por metro quadrado do 

lote. Neste caso, apenas dois lotes foram vendidos via imobiliárias parceiras. Os 

demais foram vendidos diretamente pelos proprietários do condomínio.  

Quanto às parcerias realizadas para a concepção dos condomínios onde se 

comercializa a unidade residencial pronta observamos dois padrões: algumas 

construtoras preferem adquirir o lote onde pretende construir, enquanto outras 

acreditam que firmar parcerias onde é realizada uma permuta deste lote por imóveis 

no próprio local ou até mesmo imóveis que já estejam prontos em outros locais é 

mais vantajoso. Os argumentos utilizados pelos empresários são inconstantes e 

variam de empreendimento para empreendimento, assim como a forma como eles 

entendem as permutas realizadas. 

 

As vezes tu permuta no local, as vezes tu compra, as vezes tu permuta com 
imóveis em outra localidade, em outro empreendimento, então não existe 
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uma coisa só. Tem terrenos que a gente comprou a dinheiro, tem negócios 
que a gente permutou no local, tem aqueles que a gente permuta num outro 
local. Tem negócios que parte eu pago, parte permuta, tem negócios que 
parte nós pagamos e permutamos outro terreno, entende? Não tem um 
padrão. Isso, eu analiso cada negócio, entendeu? Se tu vier me oferecer um 
terreno [...]. O terreno é três milhões. Eu analiso tudo que da pra fazer no 
terreno e falo contigo: o que tu quer pelo terreno? Tu quer imóveis, tu quer 
dinheiro. Se eu achar que é viável pra mim eu compro, senão eu faço uma 
oferta em imóveis. E1. 

 

Há aqueles que acreditam que a permuta seja uma prática lucrativa pois 

reduz o montante de capital imobilizado numa obra. Reduz a quantidade de capital 

que o construtor necessita para dar início à construção que só vai ter retorno após a 

finalização e a venda dos imóveis. Em contrapartida os construtores que não tem 

interesse na permuta de lotes por imóveis afirmam que o investidor não valoriza o 

imóvel que vai receber.  

 

Dos quatro empreendimentos, esses últimos que são os quatro que nós 
estamos falando, o primeiro eu fiz uma permuta do terreno por uma unidade 
e injetei o resto do dinheiro. O segundo eu fiz sozinho, com dinheiro próprio, 
comprei o terreno e fiz tudo com dinheiro próprio. O terceiro foi uma 
permuta. Só que o terceiro não foi só uma permuta do terreno, eu também 
vendi pra dois investidores duas casas. Então esse eu praticamente fiz 
rindo. E o quarto eu tô pagando com o capital próprio também. E4. 

 

Estes parceiros não atuam em um ramo de negócios específico, assim como 

não são exclusivamente de Lajeado. Assim como há empresas de fora do município 

atuando no ramo da construção civil também há investidores injetando capital 

externo no mercado de imóveis.  

O Condomínio Villa di Siena é um exemplo importante relacionado ao fluxo 

de capital no mercado de imóveis Lajeadense. O empreendimento surgiu com a 

associação de empresários e profissionais liberais que se uniu para investir neste 

empreendimento. Os donos, além de dois arquitetos, são: um médico, um industrial 

de um município vizinho que atua na fabricação de parafusos, um comerciante 

proprietário de uma rede de lojas de móveis e eletrodomésticos de Lajeado e mais 

dois sócios de Porto Alegre que juntos investiram 1,1 milhão de reais na compra do 

lote onde está construído o condomínio. Todo o investimento foi feito com recursos 

próprios sem a ajuda financeira de instituições bancárias. De mesma importância é o 

fato de que ainda não foram comercializadas todas as unidades, restando dois lotes 

ainda a serem vendidos. Destes compradores todos, com exceção de um deles, são 

de Lajeado e adquiriram o imóvel para edificar sua moradia. O único lote adquirido 
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por um empresário de Encantado (município vizinho à Lajeado) foi comprado como 

uma forma de investir em um imóvel que poderá ser vendido após sofrer grande 

valorização.  

Quando questionado aos construtores quais os fatores que são levados em 

consideração no momento de lançamento de um novo condomínio, fica evidente a 

relação de localização do condomínio com a tipologia e o público alvo do 

empreendimento.  

As empresas que constroem condomínios tipo A voltados para classes de 

renda inferior relacionam a localização do lote e seu valor de mercado, além de 

relacionar o tamanho do lote com a quantidade de unidades residenciais que 

poderão ser construídas nele.  

Um dos entrevistados afirmou que faz uma relação entre o valor de mercado 

do lote e a quantidade de unidades que este lote vai poder receber. Caso o valor 

seja superior a R$ 12.000,00 para cada unidade de sobrado, o empreendimento se 

torna inviável financeiramente, pois aumenta o valor final de venda da unidade 

pronta. Neste caso, é mais interessante ao construtor a edificação verticalizada que 

disponibiliza maior número de unidades, diluindo o custo do lote. 

Já os construtores dos condomínios tipo B e C afirmam que optaram por 

esta tipologia pois era a que se adequava melhor construtivamente ao lote. Lotes 

com frente menores e maior profundidade proporcionam estas novas modalidades 

construtivas, além é claro, de serem influenciado pelo preço do lote. 

 

Hoje em dia o preço dos terrenos tá praticamente proibitivo pra construção. 
E tu alia o preço do terreno central com todas as coisas que tu tem que ter 
organizadas pra construir completamente dentro da lei, sejam EPIs 
(equipamentos de proteção individual), sejam licenças, sejam treinamentos, 
canteiro de obra, enfim. Tu tem que fazer todo um estudo pra saber a 
liquidez do produto, o preço que tu consegue, tu tem que calcular o teu 
custo de capital imobilizado, entendeu? Qual o ciclo de produto que tu vai 
fazer. Eu vou fazer um prédio de oito andares eu vou precisar de 36 meses 
pra compor esse prédio. Se eu botar um prédio menor, de 20 meses, eu não 
tenho o custo do capital imobilizado esses outros 16 meses, eu posso 
ganhar menos e lançar ele antes no mercado. Tu tem um custo de capital 
menor. Todas essas coisas são levadas em consideração. E2.  

 

Já o condomínio de lotes Villa di Siena, que se enquadra na tipologia D 

passou um processo demorado de pesquisa e avaliação dos lotes disponíveis para 

sua construção. Como necessita de uma área com grandes dimensões e os 

proprietários buscavam um local com fácil acesso, o processo de escolha da 
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localização foi mais demorado. Neste caso específico, o valor do lote não influenciou 

tanto na construção do empreendimento, uma vez que está direcionado a um 

público que paga pelo status e pelo privilégio de se isolar do restante da cidade.  

 

A gente acha que Lajeado é pequena pra fazer um condomínio longe. As 
pessoas querem morar perto da cidade. [...] tem muito terreno no Alto do 
Parque à venda que é um lugar bom de morar. E7 

 

A escolha da gleba onde o condomínio está instalado levou em 

consideração a localização próxima a vias de fácil acesso ao centro da cidade além 

da proximidade com áreas nobres da malha urbana. Neste caso específico, ao 

questionarmos um dos proprietários sobre qual o motivo de construir com esta 

tipologia e não com outras, a resposta foi incisiva:  

 

A ideia de que todo mundo precisa. Fazer alguma coisa que ninguém faça. 
[...] Pra quem investe o loteamento é melhor. Pro investidor o loteamento é 
melhor. Por que? Porque o loteamento tu faz ele, tu vai fazer água, esgoto, 
luz. Só que a manutenção é da prefeitura. A responsabilidade é da 
prefeitura. Então o investidor fez, vendeu e tá fora. No condomínio é 
diferente. O investidor é responsável por algumas coisas. [...] No 
condomínio o proprietário tem muito mais responsabilidade. E7. 

 

Ele justifica que poderia ter construído um loteamento naquela área e que 

seria muito mais fácil para os investidores realizar este tipo de empreendimento que 

os isenta da responsabilidade pelas áreas comuns. No entanto a opção pelo 

condomínio fechado apresenta a característica de inovação tipológica no município, 

direcionando o produto a um público com maior poder aquisitivo.  

 

Queira ou não queira, aqui elitizou. Te diria que elitizou. [...] Até pelo preço e 
é uma mística né. O condomínio em Lajeado, ninguém mora ainda. E7. 
 
Vender 26 terrenos de valor alto é difícil. Tu vai ter que achar 26 cara de 
dinheiro. Agora tu vender 200 casinhas que o valor é mais baixo, é mais 
fácil. E7. 

 

Nas falas seguintes fica evidente a intenção dos construtores em direcionar 

o empreendimento a um público diferenciado e com alto poder aquisitivo. O valor do 

lote diferencia os moradores do restante da cidade, enquanto internamente a 

diferenciação transparece pelo tamanho diferenciado dos lotes e pelo padrão 

construtivo das residências.  
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Tem gente que não quer ir morar lá porque é onde tão morando os ricos. 
Tem gente que tem dinheiro, teria condições de ir morar lá, mas não vai. [...] 
Tem gente que não pode morar onde o outro é mais rico que ele. Então tem 
isso. Tem as vaidades. Dentro de um condomínio existe a concorrência. A 
casa mais bonita, o cara mais rico. Isso faz parte desses novos ricos. E7 

 

O público alvo das construtoras que fazem sobrados tipo A são famílias 

pequenas, com renda entre 2 e 5 mil reais e que se enquadram no programa Minha 

Casa Minha Vida de financiamento habitacional e geralmente com apenas um filho. 

Estes adquirentes são em grande parte de Lajeado e buscam adquirir o imóvel para 

moradia. São poucos os investidores que adquirem um imóvel com esta tipologia 

para vender ou alugar, principalmente aqueles que precisam fazer um financiamento 

para comprar estes imóveis. Geralmente investidores compram apartamentos e 

salas comerciais para investir e não sobrados. Os sobrados que não são 

comercializados ficam em poder do construtor para utilizar como moeda de troca em 

futuras permutas.  

 

Na área da construção tu não pode errar teu foco. Porque a hora que tu 
errar o foco e fazer alguma coisa tu queima um cartucho e muitas vezes tu 
não tem mais volta. Vai que tu faz um investimento alí, tu faz um sobrado 
desses aí [se referindo aos tipo B e C] e não vende nenhuma unidade. Tem 
um cara ali em cima que é da Probairro. Ele fez cinco sobrados, cada 
sobrado a 280 mil. Não vendeu nenhum, e eu acho que não vai vender 
nenhum tá. [...] Então hoje se tu fizer um investimento, fizer um projeto  que 
não fique de acordo, tu não vai vender e tu vai morrer. Aí tu faz o cálculo 
aqui ó: 280 mil que ele tá pedindo lá, vezes 5 unidades são 1 milhão e 400. 
Mesmo que ele for vender a preço de custo daquilo ali, ele ainda tem um 
bom capital empatado ali. Então eu acho assim ó, tu não pode errar muito 
aquilo que tu tá fazendo. E3. 

 

Segundo este construtor, que tem como público alvo pessoas de renda 

inferior e que precisam de financiamento para a aquisição do imóvel, é importante 

que a empresa possua um foco de mercado e público. Por este motivo ele tem um 

público alvo e um nicho de mercado específico, onde há maior concorrência, porém 

desta forma ele reduz a chance de errar num investimento que já está acostumado a 

fazer e que tem experiência e conhecimento de mercado. 

 

A tendência do mercado agora eles querem esse tipo de sobrado (tipo A) 
com um pouco mais de pátio. Isso já tá me acontecendo. [...] Tem sobrados 
que a gente tá fazendo hoje que é mais que Minha Casa Minha Vida. Que já 
tá em 130, 135 (mil). Por causa que eles querem mais pátio. Então o que 
que a gente tá fazendo: Tô comprando terreno de 12 por 30 (metros) e 
botando 3 sobrados em cima. [...] Então assim, o que que eu tô vendo: eles 
querem sobrados hoje com um pouco mais de pátio. E3. 
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Esta experiência dá ao construtor o conhecimento do mercado e 

antecipação de tendências construtivas que ele já identifica como um novo padrão 

de construção em Lajeado.  

Além desta tendência de mercado visualizada por este construtor, o poder 

público municipal identifica outra tendência que está iniciando e que poderá mudar o 

mercado imobiliário no futuro: a construção de prédios de apartamentos para 

consumidores do Programa Minha Casa Minha Vida. Duas das construtoras 

entrevistadas já estão buscando qualificação para entrar neste nicho de mercado. 

 

O que tá aparecendo agora em Lajeado são os prédios para Minha Casa 
Minha Vida e que até agora não tinha. Talvez vá mudar um pouco o 
mercado. E9. 

 

Exceção na construção da tipologia A está a empresa Sigma 

Empreendimentos Ltda que constrói sobrados com a tipologia A voltados para um 

público com maior poder aquisitivo. São imóveis com maior área construída, maior 

área condominial (que depois do habite-se é individualizada transformando-se em 

pátio frontal e quintal privativo) e alguns possuem até piscina privativa na unidade. 

  

Este tipo de sobrado que a gente faz [...] na média 180m² cada um. É uma 
casa. Na realidade é uma casa. Então o que acontece:  é um meio termo 
entre um bom apartamento e uma bela casa. O sobrado hoje é na realidade 
um trampolim nesse entremeio aí. O que acontece: as pessoas adquirem, 
residem por um tempo e depois acabam evoluindo e indo pra uma casa. Só 
que muitas vezes tu sai de um apartamento, sei lá, apartamento de dois 
quartos, com suíte, bem bom em Lajeado:  280 mil. Ele tá entre os 280 (mil 
reais) e 600 (mil reais) a um milhão que vai ser uma casa. Uma casa boa e 
bem localizada em Lajeado hoje vai de 600 a um milhão. É um entremeio, tu 
entendeste? Vai ficar entre 350 e 450 (mil reais) um sobrado. E5. 

 

Já as tipologias B e C possuem um público um pouco diferenciado. Alguns 

condomínios também se enquadram no Programa Minha Casa Minha Vida, mas 

para se encaixar no valor do financiamento, as residências tem sua área reduzida 

que é compensada por uma maior área de condomínio.  O fato de atuarem neste 

nicho de mercado construindo estas tipologias que são minoria no mercado 

imobiliário, não significa que atuem exclusivamente nesta tipologia. Pelo contrário, 

todas as empresas já executaram condomínios tipo A.  

A intensa construção de casa em condomínios em Lajeado demostra uma 

das preferências dos moradores do município. Ao indagar os entrevistados, nenhum 
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deles soube responder com certeza porque a preferência por sobrados e não por 

apartamentos. Várias hipóteses foram levantadas, porém nenhuma afirmação pode 

ser comprovada. 

 

Eu vejo o sobrado da seguinte forma: ele não deixa de ser um apartamento 
no chão. As pessoas acham que tão pagando menos, tem uma casa, talvez 
elas não teriam condições de fazer uma casa, e não querem morar num 
apartamento. Porque ainda Lajeado tem muito cultura de “ah, apartamento 
tem condomínio.” Acho que é um pensamento mais nesse sentido, porque 
se tu for olhar o Solar do Engenho, ele não tem um pingo de pátio. Entender 
porque as pessoas preferem comprar sobrado do que um apartamento, eu 
não entendo. E6. 

 

A cobrança da taxa de condomínio tanto nos sobrados tipo B, C e D assim 

como nos apartamentos foi mencionada por alguns entrevistados. Eles afirmam que 

esta taxa é o principal fator que leva as pessoas a comprar um sobrado a um 

apartamento. 

 

Por isso que tem muita gente que tá optando por isso. Porque eles sabem 
que se eles vão prum prédio eles vão pagar condomínio. E ali tu não paga. 
Só que assim ó: tu vai te incomodar com os vizinhos porque o espaço é 
muito pequeno, porque ali depois tem um cachorro e ali não tem a mureta. 
Tu tá entendendo? E8. 

 

Além da incidência de uma taxa de condomínio, acreditam que a sensação 

de liberdade e de não precisar negociar com os outros moradores as decisões do 

condomínio como acontece nas edificações verticalizadas também seja importante 

na escolha do imóvel.  

Ao optar pelo sobrado o morador é influenciado pela posse de uma parcela 

de solo privativo que não existe no edifício de apartamentos. A possibilidade de se 

construir um quiosque, jardim ou uma piscina também se torna prioridade nesta 

escolha. E esta tipologia arquitetônica (tipo A, onde o pátio frontal e o quintal aos 

fundos do lote são independentes) satisfaz essa necessidade.  

 

Eu acho que é mais até da origem da cidade. De alemão de achar que eles 
tem que ter um... porque eles pensam sempre... Tu fala com uma pessoa 
que vai comprar um sobrado e uma que vai comprar um apartamento. Vai 
dizer assim: mas eu tenho a minha terrinha, eu vou ter o meu jardinzinho, a 
minha hortinha. É por isso que tem tanto! E8.  

 

A facilidade de acesso ao financiamento de imóveis construídos em 

condomínio onde o custo do lote é dividido pelos moradores estimula a construção 



198 

destes empreendimentos. No entanto a contradição que estes produtos representam 

se torna evidente quando os agentes formadores do espaço urbano afirmam que os 

moradores buscam pela liberdade que não acreditam existir num condomínio 

vertical, mas que segue os mesmos padrões de posse de uma parcela de lote e não 

de um imóvel independente dos demais que compõem o condomínio. 

Os imóveis direcionados aos compradores contemplados pelo Programa 

Minha Casa Minha Vida com financiamento habitacional são construídos em lotes, 

com dimensões e localizações que permitam a construção desta tipologia, e a 

comercialização com valores inferiores a R$ 115.000.00. Já os sobrados tipo B e C 

tem valores de mercado maiores, principalmente em função da área condominial 

existente. Estes empreendimentos também são adquiridos através de 

financiamentos bancários mas com taxas de juros superiores ao programa federal.  

Algumas estratégias de mercado ficam evidentes na comercialização destes 

imóveis. Para se adquirir um imóvel financiado pelo programa é necessário ter renda 

bruta inferior a R$ 1.600,00. Em muitos casos, quando o casal não é casado no civil, 

a moradia é comprada em nome de apenas um dos proprietários não somando a 

renda de seu cônjuge. Em outros casos, a compra é feita em nome de um dos filhos 

que tem renda que se enquadra neste padrão como forma de se adequar ao 

programa. 

Outra estratégia é a utilização de materiais de acabamento com valores 

inferiores para que a avaliação realizada pelo representante da Caixa Federal se 

enquadre no valor de R$ 115.000,00 (teto máximo do valor do imóvel a ser 

financiado pelo programa). Por exemplo, se utiliza concreto bruto e sem acabamento 

na entrada das garagens, para que depois o morador faça o revestimento do piso. 

Com um revestimento de melhor qualidade o valor do imóvel sobe nesta avaliação e 

muitas vezes deixa de se adequar aos padrões do programa. Agindo desta forma 

consegue-se que a avaliação do imóvel se enquadre no programa, e só após a 

avaliação serão feitas as melhorias que aumentarão o valor do imóvel. Na 

construção e comercialização já se planeja estas melhorias.  

Nesta avaliação o representante da Caixa Federal responsável por atribuir o 

valor ao imóvel entra em contato com as imobiliárias locais para saber qual o valor 

de mercado de uma unidade semelhante. Há um acordo entre elas para que se 

forneça sempre o valor que se encaixa no programa de financiamento. Caso o 

imóvel seja avaliado em mais de R$ 115.000,00 a taxa de juros muda, muitas vezes 
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inviabilizando a compra do imóvel. O valor a maior do financiamento deverá ser 

coberto pelo comprador com recursos próprios.  

Ainda tentando se adequar aos financiamentos do Programa Minha Casa 

Minha Vida, os agentes construtores de unidades de sobrados buscam edificar 

unidades que tenham valor de mercado de até R$ 103.500,00. Este programa de 

financiamento habitacional proporciona ao financiado o valor referente a 90% do 

total do imóvel. Os 10% restantes deveriam ser cobertos com recursos próprios do 

comprador. Como geralmente estes adquirentes do financiamento não tem esta 

quanta de dinheiro disponível, avalia-se a edificação por parte da Caixa Federal em 

R$ 115.000,00 enquanto o construtor vende por R$ 103.500,00. Desta forma o 

adquirente do imóvel não precisa desembolsar os 10% restante do valor o qual 

muitas vezes não dispõe, mas vai pagar os juros proporcionais ao valor financiado 

de R$115.000,00. 

Outra estratégia utilizada pelos empreendedores e construtores de 

condomínios em geral é a de encaminhar o projeto de construção em nome de 

“fulano de tal e outros”. Estes “outros” poderiam ser qualquer pessoa no mundo que 

viesse a comprar uma unidade residencial. Desta forma não eram obrigados a pagar 

a taxa de ITBI6 na transferência do imóvel para o nome do comprador pois ele já 

estava incluído como um dos proprietários. O comprador é o “outro” que já fazia 

parte da sociedade mesmo antes de surgir a intenção de adquirir uma unidade. 

Buscando evitar este desrespeito à legislação o município passou a cobrar nestes 

casos um contrato entre as partes com assinatura reconhecida em cartório 

especificando e nomeando “os outros” proprietários.   

Com relação ao mercado imobiliário, os construtores tem boas expectativas 

apesar da concorrência.  

 

Eu acho que é como em todo lugar. Eu acho. Só que ele é muito pujante. 
Vamos dizer assim, em Lajeado o imóvel é uma moeda, vamos dizer assim. 
Mas tem as dificuldades e as facilidades que tem em qualquer outro lugar. 
Como tem muita construção, ele é muito concorrido. Muito concorrido. E o 
preço por metro eu acho muito baixo em comparativo com as cidades do 
tamanho de Lajeado o preço é muito baixo. E1. 

                                            
6 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – imposto cobrado pelo Poder Público Municipal 
quando é feita a transferência de um imóvel para um novo proprietário. Em Lajeado, é cobrado 0,5% 
do valor do imóvel declarado na escritura pública ou documento equivalente para bens financiados 
pelo sistema de financiamento da habitação e 2% para os demais casos. 
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Há também a preocupação com a concorrência exercida por pequenas 

construtoras e por empreendedores individuais que investem suas economias na 

construção dos sobrados. Este tipo de empreendedor tem agido com intensidade 

neste mercado influenciando os preços dos imóveis e algumas vezes inviabilizando 

a construção desta tipologia pelas construtoras registradas e legalizadas.  

 

Tem muita concorrência. Tem gente que trabalha de graça. É o pedreiro que 
juntou um dinheirinho pra construir. Então ele não sabe o que é um projeto 
aprovado na prefeitura, ele não sabe o que é uma escritura, uma matrícula. 
Ao meu ver este é o mercado mais complicado que existe. E2. 
 

É um mercado oscilante. Produto bom sempre vai vender em Lajeado. Pode 
demorar um pouquinho e tal. E essas oscilações acontecem com aquela 
quantidade enorme de sobrados e o Minha Casa Minha Vida. Hoje tem 
muita concorrência, uma época não tinha concorrência no Minha Casa 
Minha Vida, hoje tem concorrência, tem um monte de gente fazendo e o 
público que podia comprar, grande parte já comprou. E6. 
 
Tem muita construtora, muita oferta, tem muita gente construindo. Mas 
agora tá começando a dar uma diminuída, uma acalmada....  Muita gente se 
envolveu em construção que não tem nada a ver. Loja de ferragens e tal, 
pequenos empresários de outras atividades... Ah, vamos fazer um sobrado 
pra vender, mas a realidade não é bem assim. Como tu é profissional 
liberal, o teu tamanho de incomodação é muito menor que outro profissional 
se envolvendo numa obra. Teve até imobiliárias que começaram a construir 
e desistiram. E1. 

 

Ao contrário dos construtores legalizados, esta intervenção dos pequenos 

construtores é vista de maneira positiva pelo Poder Público Municipal, como uma 

forma de proporcionar a aquisição da casa própria e da entrada no mercado 

imobiliário de uma parcela menos provida financeiramente.  

 

Todo mundo pode ter sua casa própria. A Caixa por exemplo ela financia os 
sobrados. Então eu acho que é uma questão que tem que ser um pouco... 
que o que nos falta é uma legislação. Agora, impedir que exista não. De 
jeito nenhum porque isso é uma maneira de tu dividir, socializar a terra. E9. 

 

Desta forma identificamos os principais agentes diretamente ligados à 

produção dos condomínios residenciais que participam das transformações do 

espaço urbano de Lajeado e pudemos relacioná-los com os agentes identificados 

por Correa (1989) e Silveira (2003). A ação destes agentes se apresenta em 

Lajeado em proporções e forças diferenciadas, porém os agentes são os mesmos: o 

Poder Público Municipal que neste caso atua principalmente através da 

permissividade legislativa; os proprietários de terras que realizam permutas e atuam 
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até mesmo como construtores de sobrados para o mercado de imóveis; os 

proprietários de capitais provindos de outras áreas da economia injetando capital no 

mercado lajeadense de imóveis; e por fim o próprio mercado imobiliário, que utiliza 

diversas estratégias e formas de atuação visando a obtenção de lucros em escala.   

A diferenciação tipológica dos condomínios residenciais horizontais de 

Lajeado, se apresenta com a diferenciação do nível de interação entre os 

proprietários e moradores destes empreendimentos, não constituindo uma inovação 

construtiva. Estas diferenciações se apresentam como variações de um mesmo 

produto visando atender aos diferentes públicos.  
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo do desenvolvimento desse estudo foi o de buscar analisar os 

processos recentes de urbanização e de reestruturação urbana na cidade de 

Lajeado e sua relação com a dinâmica de desenvolvimento regional no Vale do 

Taquari.  

Lajeado se insere num contexto onde as cidades médias passam a ganhar 

cada vez mais destaque como polos regionais e de atração de investimentos e 

população, intensificando as relações entre o território municipal e a região onde 

esta se insere. Como importante ator no processo de urbanização está o mercado 

imobiliário que com suas estratégias modifica e constroi a estética e a configuração 

espacial da cidade. Desta forma se torna impossível dissociar o processo de 

estruturação urbana das estratégias e formas de atuação do mercado imobiliário 

assim como dos métodos adotados pelo Poder Publico Municipal, principais agentes 

identificados em Lajeado.  

Para entender estes processos de modificação das estruturas urbanas o 

entendimento de conceitos importantes para a construção de um raciocínio onde se 

insere Lajeado nas dinâmicas mundiais de reprodução e ampliação do capital, se 

tornou de suma importância. Através do uso de um conjunto articulado de conceitos 

que permitiu compreender a dinâmica da espacialidade urbana e regional foi 

possível analisar a urbanização e a reestruturação urbana de Lajeado, relacionando-

a com as dinâmicas recorrentes do mercado imobiliário de ampla abrangência e que 

estão hoje presentes nas demais cidades médias e metrópoles do país. Cada qual 

com sua escala de atuação e intensidade, porém atuando de forma semelhante, 

com os mesmos objetivos e estratégias.  

A construção de moradias em condomínio é uma estratégia de mercado 

utilizada em inúmeras cidades contemporâneas, não permitindo que Lajeado fique 

fora deste contexto. No entanto, em Lajeado esse processo apresenta 

características muito marcantes, específicas deste município, com a ampla 

construção de casas assobradadas. 

Neste sentido, Lajeado se diferencia das demais cidades médias do interior 

do Rio Grande do Sul, uma vez que não tendo atingido o mesmo patamar de 

desenvolvimento sua configuração intra-urbana possui características específicas. 

Acreditamos que, as atuais características urbanísticas de Lajeado já foram as 
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características vigentes de outras cidades médias em outros momentos de seu 

desenvolvimento urbano. Por este motivo, acreditamos que a escassa presença de 

condomínios e loteamentos fechados em Lajeado seja apenas temporária, uma vez 

que seu padrão de desenvolvimento, no momento, ainda não comporte a presença 

de mais empreendimentos deste tipo.  

A ampla presença de condomínios de casas assobradadas com diferentes 

padrões construtivos se apresenta como uma alternativa econômica diante da 

escassez de lotes disponíveis nas áreas centrais da cidade aliado aos altos valores 

exigidos pelo mercado imobiliário para a aquisição destas parcelas do solo urbano. 

Desta forma, também o reduzido número de empreendimentos em forma de 

condomínios e loteamentos fechados se apresenta como uma alternativa restrita à 

população de alta renda. 

Além da relação entre o preço da terra e o acesso a estes produtos 

imobiliários, a produção de condomínios de sobrados se relaciona com a falsa 

impressão de posse de uma parcela de terras, onde o proprietário possa realizar 

melhorias e ampliações em sua unidade residencial. Esta prática é recorrente entre 

os proprietários de casas nestes tipos de condomínios, no entanto se apresenta de 

forma ilegal perante a legislação existente. O fato de haver uma legislação precária e 

ineficiente associado ao fato da carência de fiscalização pelo Poder Público 

Municipal estimula a comercialização destes empreendimentos e a realização destas 

modificações das propriedades.  

Junto a estes fatores associa-se a posse de uma casa, onde se materializa a 

existência de um núcleo familiar, a liberdade e a privacidade das edificações em 

condomínios horizontais faz com que o mercado deste tipo de empreendimento se 

apresente de forma bastante aquecida por muitos anos. A preferência por adquirir 

um sobrado a um apartamento é comum entre os moradores de Lajeado, que 

encontram nesta tipologia construtiva os símbolos de status, caracterizado pela 

busca por segurança, isolamento, homogeneidade, a presença de equipamentos de 

lazer e a prestação de serviços identificados por Caldeira (2003), nos condomínios 

da cidade de São Paulo.    

Desta forma, os condomínios horizontais de casas assobradadas se 

apresentam como uma das mais importantes características da reestruturação 

urbana que Lajeado apresenta em seus últimos vinte anos de crescimento e 

desenvolvimento. Através desta dinâmica urbana, podemos afirmar que Lajedo se 
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insere nas dinâmicas de desenvolvimento urbano e de reprodução do capital 

imobiliário em escala mundial onde os novos produtos imobiliários se apresentam 

como uma nova forma de apropriação do espaço urbano e de moradia, assim como 

uma forma de obtenção de lucro em escala.  

Acreditamos também que, nos próximos anos, o desenvolvimento urbano 

aliado à escassez de amplas áreas de terras a leste da rodovia RS 130, contribuam 

para a realização mais intensa em Lajeado de novos produtos imobiliários como os 

já existentes em cidades de maior porte: novos empreendimentos em forma de 

condomínios e loteamentos fechados nas periferias urbanas. Os dois condomínios 

urbanísticos existentes em Lajeado estão localizados em parcelas diferentes da 

malha urbana porém com fortes relações de proximidade com o centro tradicional. 

Uma vez que a malha urbana já se encontra saturada na faixa entre a RS 130 e o 

Rio Taquari, os novos eixos de crescimento e as novas urbanizações voltaram seu 

crescimento para a porção oeste da RS130, cada vez mais distante da área central 

do município.  

A falta de uma legislação municipal eficiente que regule e oriente esse 

processo é uma das grandes preocupações do Poder Público Municipal, que 

atualmente precisa estudar cada caso com características específicas em separado, 

criando para estas novas tipologias regras que serão seguidas para os próximos 

empreendimentos. Devido a esta ineficiência legislativa encontramos alguns casos 

contraditórios, como no Loteamento Fechado Portal dos Ventos, onde todas as 

unidades se constituem de lotes individualizados porém sem possuir testada para 

uma via pública como determinado pela Lei 6766, de 1979. 

A análise das cinco características marcantes dos novos produtos 

imobiliários citados por Caldeira (2003) mostrou algumas importantes faces dos 

condomínios de Lajeado. Embora a autora faça uma análise aprofundada destes 

produtos na cidade de São Paulo, estes critérios serviram como base de análise 

para identificar as principais características dos condomínios de Lajeado 

relacionadas a segurança, isolamento, homogeneidade, equipamentos de lazer e a 

prestação de serviços. 

 Identificamos nos condomínios de Lajeado uma padronização dos sistemas 

de segurança adotados, os quais também tem a função de isolar os proprietários dos 

demais moradores do condomínio e da cidade aberta. Relacionado ao isolamento 

interno a padronização do empego de estratégias que mesmo dentro de um 
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empreendimento construido em condomínio, onde a posse do lote é dividida 

proporcionalmente entre todos os moradores, há a necessidade de se isolar dos 

demais moradores. Com a justificativa da busca por segurança, os proprietários 

destes imóveis se isolam internamente ao condomínio. Já para os demais critérios 

não há uma padronização tão marcante como na questão da segurança e do 

isolamento interno. 

A facilidade de acesso a estas casas assobradadas através do Programa 

Minha Casa Minha Vida de financiamento habitacional, estimula ainda mais este 

mercado de casas em condomínio. Com diferentes padrões construtivos e de 

localização, além de distintas faixas de valor de mercado, os sobrados se 

apresentam em Lajeado como uma forma democrática de moradia, pois atendem a 

todas as classes sociais.   

Os agentes promotores deste tipo de edificação são em grande parte 

moradores e empreendedores de Lajeado, que viram neste nicho de mercado uma 

estratégia de reprodução de seu capital. Além de empresas constituídas e 

tradicionais há muitos empreendedores individuais que adquirem um lote e 

constroem um condomínio de casas assobradadas para vende-las e assim obter 

lucro. Além da construção a maioria destes agentes também realiza a 

comercialização das unidades residenciais como uma forma de apropriação do lucro 

das imobiliárias que também realizam estes negócios.  

Estes importantes agentes estruturadores do espaço urbano de Lajeado 

atuam se aproveitando da falta de uma legislação mais eficiente e da disponibilidade 

de recursos gerada pelo Programa Minha Casa Minha Vida de financiamento 

habitacional para deixar sua marca no espaço urbano de Lajeado, que se encontra 

hoje caracterizado pela ampla reprodução dos condomínios de sobrados.  

Diante do exposto, podemos afirmar que mesmo Lajeado sendo uma cidade 

média, que se destaca como polo regional de atração de investimentos e população, 

o município segue as mesmas dinâmicas encontradas no passado de outras cidades 

de maior porte, fazendo com que seu futuro seja promissor de grandes 

investimentos principalmente àqueles relacionados ao mercado imobiliário e as 

configurações urbanas e espaciais.  
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APÊNDICE A – Formulário dos condomínios 

 
CONDOMÍNIOS EM LAJEADO FICHA Nº_____  

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL 
Nome  
Tipo  
Localização  
Construtora / Incorporadora  
Responsável  
Situação  
Ano de construção  
Número de unidades habitacionais  
Informações  
 
 
 

QUADRO DE ÁREAS  

T
IP

O
S

 A
, B

, C
 Área total do condomínio  

Área da edificação  
Existe mais de um tipo de edificação?  
Área de sistema viário  
Área de uso comum  
Área total de cada unidade (privativo + 
condomínio) 

 

T
IP

O
S

 D
, E

 

Área total do condomínio/loteamento  
Área do lote   
Existe mais de um tipo de lote?  
Área verde  
Área de sistema viário  
Área de uso comum  
Área total de cada unidade (privativo + 
condomínio) 

 

 

SEGURANÇA   
Acesso visual  Google maps  

Street view  
Acesso físico Guarita  

Cancela  
Portão eletrônico  

   
 

ISOLAMENTO  
Externo  Está localizado isolado na 

malha urbana? 
 

Interno (social) Há muros dentro do 
condomínio/loteamento? 

 

   
 

 HOMOGENEIDADE FÍSICA  
Física  
(Repetição da tipologia 
arquitetônica) 

Edificações idênticas  
Edificações similares  
Edificações diferentes  
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EQUIPAMENTOS DE LAZER  
Piscina  
Sauna  
Quadra poliesportiva  
Trilha ecológica  
Espaço gourmet / salão de festas  
Sala de ginástica  
Playground  
Área verde  
Garagem coletiva  
Jardim privativo  
  
 

SERVIÇOS  
Canil  
Lavanderia  
Jardinagem/paisagismo  
Estação de tratamento de esgoto  
Estacionamento para visitantes  
  

 

VALORES 
Valor de mercado (imobiliárias)  
  
Valor venal (planta de valores)  
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APÊNDICE B – Condomínios tipo A 

 

217 



218 

 

218 



219 

 

219 



220 

 

220 



221 

 

221 



222 

 

222 



223 
APENDICE C – Condomínios tipo B 
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  APENDEICE D – Condomínios tipo C 
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APENDICE E – Condomínios tipo D 
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APÊNDICE F – Loteamento fechado tipo E 
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APÊNDICE G – Roteiro de entrevista com empresas construtoras 

 
 

 

Urbanização, reestruturação urbana e mudanças na organização espacial da cidade 

de Lajeado na região do Vale do Taquari – RS 

 

Roteiro de entrevistas com empresas Construtoras 

1 – Nome do entrevistado 

2 – Nome da empresa 

3 – Ano de criação da empresa 

4 – Endereço da empresa: 

Sede da Empresa: 

5 – Cargo/função que exerce na empresa 

6 – Exerce outra atividade na cidade?  (  )sim  (  ) não 

 Qual? 

7- Sempre atuou no ramo da construção civil? Onde atuava antes, e em que cidade? 

8 – Quais empreendimentos foram construídos pela empresa? 

9 – Área de atuação da empresa 

(  ) sobrados 
(  ) residência unifamiliar 
(  ) residência multifamiliar 
(  ) edifícios multifamiliares 
(  ) edificações industriais 
(  ) edificação de uso misto 
 
10 - No seguimento de atuação e nesses empreendimentos, quais fases a empresa 
realiza ou realizou (concepção do projeto, construção, 
comercialização/intermediação, etc)?  
 
11 - A empresa, quando decide lançar um empreendimento, quais fatores leva em 
consideração?  
 
(  ) A demanda por esse produto?  
(  ) Por ser uma inovação para a cidade e região?  
(  ) Por ser uma tendência de mercado?  
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(  ) Pelo sucesso que esse tipo de produto obteve em outras cidades ou centros 
maiores? 
(  ) Pela localização?  
(  ) Pela oportunidade?  
 
12 - Como a empresa viabiliza/viabilizou esses empreendimentos?  
 
12.1 Fez/faz parcerias?  (  )sim  (  ) não 
 
12.2 Que tipo de parceria?  Com quem? 
 
12.3 Qual a origem desses parceiros/investidores (são do município? são de fora do 
município? de onde?)  
 
12.4 Qual o setor de atuação desses investidores/parceiros: industrial, comércio, 
serviços, agropecuário?  
 
12.5 Qual o percentual de participação dessas parcerias nos empreendimentos?  
 
12.6 A empresa utiliza recursos próprios na viabilização desses projetos? Qual % de 
recursos em relação ao total de recursos necessários? 
 
12.7 A empresa utiliza financiamento bancário nesses empreendimentos? Qual % de 
recursos financiados em relação ao total de recursos necessários para a produção 
dos empreendimentos? 
 
13 - Qual o perfil dos clientes que adquirem/adquiriram os apartamentos construídos 
pela empresa?  
 
13.1 (Deixar primeiro ele responder, e só caso ele não caracteriza, você pergunta 
indicando esses exemplos) São industriais; executivos das empresas locais; 
produtores rurais; prestadores de serviços, como por exemplo: médicos, dentistas, 
advogados, entre outros; servidores públicos, empresários do setor comercial; 
outros?  
 
13.2 Esses adquirentes são de Lajeado, municípios vizinhos (região do Vale do 
Taquari ou de outros municípios)?  
 
14. Quais as maneiras utilizadas pela empresa para comercializar as unidades 
habitacionais?  
 
(  ) Financiamento direto  
(  ) Financiamento bancário? Quais modalidades: SFH, antigo BNH, Programa Minha 
Casa – Minha Vida, PAR (Programa de Arrendamento Familiar)?  
(  ) Outras formas de financiamento?  
(  ) Quando utiliza financiamento direto, a empresa utiliza assessoramento para esse 
fim?  
(  ) Esse serviço é realizado por organização da cidade?  
(  ) Por organização de fora do município? De onde?  
(  ) Por escritório ou profissional liberal?  
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(  ) A própria empresa realiza esse serviço?  
 
15 - Quanto à mão-de-obra utilizada pela empresa:  
 
15.1 A empresa possui quadro de funcionários? (  )sim  (  ) não 
 
15.2 Terceiriza todas as operações ou parte delas? Quais?  
 
15.3 A empresa possui um corpo técnico: engenheiros, arquitetos, ou outros 
profissionais?  
 
15.4 A empresa possui corretor de imóveis em seu quadro de funcionários?  
 
15.5 Faz parceria com empresa de intermediação imobiliária para comercialização 
de seus empreendimentos?  
 
15.6 Nas diversas fases do empreendimento, como por exemplo: nas fundações, 
acabamentos, a empresa utiliza mão-de-obra local ou de fora da cidade? 
  
15.7 Há oferta suficiente de mão-de-obra no município?  
 
15.8 Essa mão-de-obra apresenta a qualidade esperada pela empresa?  
 
15.9 Há necessidade de a empresa formar e qualificar essa mão-de-obra?  
(  ) sim  (  ) não 
 
16 - A empresa realiza ou realizou projetos por intermédio do Programa do Governo 
Federal - Minha Casa - Minha Vida em Lajeado? Quantos, quando e em que bairros 
da cidade? 
 
17 - O que esse programa está representando (aspectos positivos e negativos) para 
o setor imobiliário e no processo de verticalização urbana de Lajeado?  
 
18 - Como é o mercado imobiliário em Lajeado? 
  
(  ) Está dentro de padrões mercadológicos?  
(  ) É mais caro em relação as outras cidades de porte semelhante?  
(  ) É um mercado atrativo?  
 
19 - Existem muitas empresas locais que atuam no setor da construção de 
condomínios/sobrados?  
 
20 - Há empresas de fora atuando no mercado? ( )sim  (  ) não 
 Qual a procedência dessas empresas?  
 
21 - Como é a concorrência?  
 
22 - Como a empresa tem se colocado estrategicamente para atuar nesse mercado? 
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23 - Por que há tantas empresas de construção, incorporadoras e imobiliárias na 
cidade?  
 
24 - Qual a sua opinião sobre a situação habitacional em Lajeado?  
 
25 - Outras observações e informações pertinentes 
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APÊNDICE H – Roteiro de entrevistas com o poder público municipal 

 
 

 

Urbanização, reestruturação urbana e mudanças na organização espacial da 

cidade de Lajeado na região do Vale do Taquari – RS 

 

Roteiro de entrevistas com representantes do Poder Público Municipal 

1 – Nome do entrevistado 

2- Profissão: 

3 – Setor que atua (ou) e Cargo que ocupa(ou) 

4 – Período em que atua (ou) no setor 

5 – Exerce(u)outra atividade na cidade?  (  ) sim  (  ) não 

 Qual? 

6 – Como você vê a urbanização de Lajeado quanto à produção de imóveis para 

moradia? Quais os principais aspectos positivos e negativos desse processo nos 

últimos 20 anos?  

7-Como tem evoluído a questão habitacional e a criação de novos loteamentos 

residenciais na cidade, nos últimos 20 anos?  

8- Quais as áreas da cidade que mais tem apresentado a abertura de novos 

loteamentos nos últimos anos? Qual o padrão de loteamento que mais têm sido 

criado? Quais os novos tipos de loteamento têm sido produzidos?  

9- Quem são as principais empresas loteadoras de condomínios? Existem muitas 
empresas locais que atuam no setor da construção de condomínios/sobrados?  
 
10 - Há empresas de fora atuando no mercado? (  ) sim  (  ) não  
Qual a procedência dessas empresas?  
 

11– Já foram construídos condomínios de casas assobradadas de iniciativa 

municipal em Lajeado? Como foi viabilizada a construção destes empreendimentos? 

Parcerias, financiamento bancário, utilização de verbas federais, estaduais ou 

municipais? 
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12- Em relação aos condomínios assobradados existentes na cidade: Quando 

iniciou a produção desses empreendimentos? Porque na sua opinião houve a 

construção de um grande número desses condomínios assobradados na cidade? 

Quais os tipos de empresa que os constroem? Quais as são as principais?  

13- Além dos condomínios assobradados, há loteamentos fechados na cidade? E 

Condomínios Urbanísticos? Qual a diferença entre eles? Como eles são registrados 

na prefeitura?  

14- Em sua opinião, quais os fatores que impactaram (estimularam ou retraíram) o 

processo de distribuição dos condomínios em Lajeado? 

15- Há impactos da construção desses condomínios na cidade? Quais? Há reflexos 

na circulação das vias, capacidade de abastecimento de água/saneamento, serviços 

públicos como educação, saúde, comércio de alimentos, áreas verdes e de lazer? 

16- Os condomínios assobradados são todos iguais? Quais as principais diferenças 

entre eles? (Caso não saiba, questione se o poder público reconhece a diferença 

entre os condomínios segundo a tipologia adotada na pesquisa? Ou se todas as 

tipologias A, B, C, são tratadas da mesma forma?) Como são tratadas as áreas de 

uso comum nos tipos B e C? 

17- Como são aprovados os condomínios assobradados, e os do tipo D? Qual a 

legislação utilizada na aprovação e fiscalização desses empreendimentos? Quais as 

dificuldades e facilidades encontradas no registro, na aprovação e na fiscalização 

desses condomínios, principalmente em relação ao tipo D? Como é tratado as áreas 

de circulação e áreas verdes dos loteamentos fechados e condomínios urbanísticos? 

18 – Pode-se construir condomínios dos tipos A, B, C, e D em qualquer lugar da 

cidade? Quais são os principais condicionantes legais que precisam ser atendidos 

para a construção desses condomínios assobradados e do tipo D?   

19- O que prevê o Plano Diretor, a Legislação Ambiental e Código de Edificações 

sobre a localização e a forma de construção desses empreendimentos na cidade?  

20 – Bairro Alto do Parque e a proibição dos condomínios naquele bairro se deu por 

um abaixo assinado dos moradores? Como isso aconteceu? Como o poder público 

interpreta essa intervenção “popular” (classe mais alta) na legislação de zoneamento 

de Lajeado? 

21 – Na sua opinião a planta de valores da cidade está adequada ao estágio atual 

de urbanização de Lajeado? E ao atual estágio de valorização dos imóveis pelo 
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mercado imobiliário? Porquê? Há discrepância, diferença entre valor venal e valor de 

mercado dos imóveis? Porquê? 

22- Como tem sido a evolução do IPTU e do ITBI na cidade? Tem havido defasagem 

entre um e o outro, e entre eles e o valor de mercado dos imóveis? Qual é a alíquota 

(o índice %) do ITBI aplicado na comercialização dos imóveis?  

23- Por que houve a atualização da Planta de Valores ocorrida entre 2005 e 2006? 

Ela alterou o mercado de imóveis em Lajeado? Como? 

24 - O que o Programa Minha Casa Minha Vida está representando (aspectos 
positivos e negativos) para o setor imobiliário e no processo de expansão urbana e 
distribuição de condomínios em Lajeado?  
 
25 - Como é o mercado imobiliário em Lajeado?  
  
(  ) Está dentro de padrões mercadológicos?  
(  ) É mais caro em relação as outras cidades de porte semelhante?  
(  ) É um mercado atrativo?  
 
26-Como a prefeitura tem buscado regular esse mercado? 
 
27 - Outras observações e informações pertinentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 

APÊNDICE I - Relação dos entrevistados 

 

C
O

N
S

T
R

U
T

O
R

A
S

 

Nome do 
entrevistado 

Cargo Empresa/setor Data da 
entrevista 

E1 

 

Sócio-gerente Construtora Magagnin 
Ltda 

22/08/2013 

E2 

 

Diretor executivo C2B Imoveis Ltda 18/10/2013 

E3 

 

Proprietário Construtora Gauer Ltda 18/10/2013 

E4 

 

Proprietário Construtora Sólido Ltda 29/10/2013 

E5 

 

Diretor Sigma Empreendimentos 
Ltda 

29/10/2013 

E6 

 

Contador Loteadora e Imobiliária 
Dez Ltda 

08/11/2013 

E7 Administrador Villa di Siena 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda 

19/11/2013 

P
O

D
E

R
 P

Ú
B

L
IC

O
 

M
U

N
IC

IP
A

L
 

E8 Arquiteta e 
urbanista 

Setor de Planejamento da 
Prefeitura Municipal 

26/11/2013 

E9 Secretária de 
Planejamento 

Prefeitura Municipal 26/11/2013 

E10 Chefe de equipe Setor de Planejamento da 
Prefeitura Municipal 

26/11/2013 
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APÊNDICE J – Termo de consentimento 

 
 

 

 

Termo de Consentimento 

 

Prezado Senhor  

 

meu nome é Eliza Bergamaschi, sou aluna do Curso de Mestrado em Desenvolvimento 

Regional da UNISC e estou realizando o meu trabalho de conclusão de curso nesta 

instituição. A pesquisa é sobre “Urbanização, reestruturação urbana e mudanças na 

organização espacial da cidade de Lajeado na região do Vale do Taquari – RS. 

 

Informo que as entrevistas que realizarmos serão gravadas e os dados serão 

utilizados de forma totalmente confidencial, ou seja, em nenhum momento os entrevistados 

serão identificados. Após a análise dos dados, as gravações digitais serão destruídas.   

 

Caso concorde em participar da pesquisa dentro das condições informadas, por favor, 

me devolva, assinada, a parte destacável deste termo, que também será mantida de forma 

confidencial, somente em meu poder. 

 

Desde já agradeço pela atenção e participação. 

 

Cordialmente, 

Eliza Bergamaschi 

 

 

 

 

Prezada Eliza Bergamaschi, 

 

tendo sido devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa referente 

ao seu trabalho de conclusão de curso, e recebido informativo com as normas da mesma, 

manifesto que concordo em participar dentro das condições informadas. 

 

Lajeado, __ de ____________de 2013. 

 

 

Atenciosamente, 

 

NOME DO ENTREVISTADO:  

ASSINATURA: ____________________________________________________ 


