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RESUMO: 
A presente comunicação apresenta algumas reflexões decorrentes da pesquisa de doutoramento, em 
andamento, intitulada “A cidade como mercadoria: articulação entre o Estado e o capital imobiliário na 
reprodução do espaço urbano em Pelotas/RS”.  Esta pesquisa versa sobre o processo de produção do 
espaço urbano em uma cidade média, localizada no extremo sul do Brasil, tendo como premissa a análise 
das estratégias e articulações estabelecidas entre o setor imobiliário e o Estado na produção do espaço 
urbano na última década, com vistas ao desvelamento dos impactos desta coalizão na reestruturação do 
espaço intra-urbano, verificando o aprofundamento dos padrões de dispersão, fragmentação e segregação 
socioespacial.  
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ABSTRACT: 
This communication some reflections arising from the doctoral research in progress entitled "The city as 
merchandise: articulation between the state and the real estate capital in the reproduction of urban space in 
Pelotas/RS".This research addresses the production process of urban space in a medium city, located in the 
extreme south of Brazil, taking as its premise the analysis of strategies and joints established between the 
real estate and the state in the production of urban space, in the last decade unveiling the impacts of this 
coalition in the restructuring of intra-urban space , checking the depth of dispersion patterns , fragmentation 
and spatial segregation  
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I. INTRODUÇÃO 
 

Na última década, a política macroeconômica no Brasil vem favorecendo o desenvolvimento e a 
expansão do setor imobiliário no país, que em 2011 representou cerca de 3% do PIBda indústria nacional
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, 

sendo a fração de maior crescimento neste período em relação à produção, ao crédito e a criação de novos 
postos de trabalho. Esse cenário pode ser explicado, de forma simplificada, por um duplo aspecto: de um 
lado o país apresenta historicamente um elevado déficit habitacional - contabilizando cerca de sete milhões 
de residências em 2010 - e que passa por uma ampliação considerável da demanda solvável a partir dos 
programas federais de crédito e financiamento habitacional, o que tem inserido uma vasta clientela ao 
restrito mercado de imóveis; de outro, a política macroeconômica e cambial adotada pelo Governo Federal, 
sobretudo após a crise internacional de 2008, vem favorecendo os investimentos financeiros no setor 
imobiliário que passa a articular uma ampla concentração de capitais volatizados com a abertura crescente 
de capitais das empresas imobiliárias e da construção civil no mercado financeiro. (BOTELHO, 2007; 
SHIMBO, 2010; ROYER, 2014) 

Nesta conjuntura, a produção do espaço tem se tornado um campo rentável e propício para as 
aplicações dos capitais excedentes possibilitando um novo ciclo de acumulação e concentração na 
produção imobiliária, onde se atenta para a difusão de novos produtos imobiliários e sua diversificação - 
shopping center, condomínios logísticos, de negócios e industriais, habitação para os diferentes segmentos 
de renda numa diversificação de tipologias sem precedentes, além das obras de renovação urbana - o que 
tem gerado grande impacto em muitas cidades brasileiras, dinamizando, com isso, o mercado imobiliário 
nacional.  De acordo com dados divulgados pelo Banco Central do Brasil em 2013, o número de 
empreendimentos imobiliários lançados desde 2008, tanto comerciais como residenciais, assim como o 
volume de crédito mobilizado para compra de imóveis - o que pela primeira vez superou o crédito pessoal - 
alertaram para o boom imobiliário, tornando o setor cada vez mais concentrador de capitais na conjuntura 
econômica atual.   
 Nesse sentido, partimos do pressuposto de que a atuação do Estado, em escala federal, visto como 
principal agente na reestruturação econômica e espacial dos últimos anos responde às causas conjunturais 
que levaram à recente expansão do mercado imobiliário brasileiro. Do mesmo modo, a livre atuação dos 
agentes imobiliários na destruição/reconstrução do ambiente construído, motivados pelas qualidades do 
espaço enquanto gerador de lucro tem repercutido em profundas transformações no tecido social e espacial 
nas cidades brasileiras, tanto nas metrópoles e sua hinterlândia, que se tornam lócus desses processos, 
como também nas cidades médias e pequenas no interior do país, tendo em vista que diante do avanço 
irreversível do processo histórico de mundialização e automação do capital em sua forma financeira e 
fictícia, cada vez mais tais fenômenos se direcionam para as periferias como condição sine qua non para 
realização da acumulação expansiva. (HARVEY 2005, 2013; CARLOS 2007,2011,2015)  
 Nesta comunicação, destacaremos as transformações observadas na realidade empírica da cidade 
de Pelotas (RS),através daanálise das estratégias e articulações estabelecidas entre o setor imobiliário e o 
Estado na produção do ambiente construído, entre os anos de 2008 a 2015. Para tanto, assumimos como 
perspectivateórica a investigação sobre os agentes envolvidos na produção capitalista do espaço, 
buscandoa compreensão dos novos processos e formas espaciais decorrentes de suas ações sob a 
reestruturação do espaço intra-urbano contemporâneo, o que permite a sinalização para tendências de 
periferização e suburbanização dos estratos sociaiscomo manifestação,no quadro mais amplo, de 
emergência da cidade fragmentada (SALGUEIRO 1998; MATTOS, 2006; ABRAMO, 2007).Amparados nas 
contribuições de autores como Horácio Capel (1974), Roberto Lobato Corrêa (1989) e David Harvey 
(1980;1982), concebemos estes agentes como “agentes sociais concretos” cujas ações são extremamente 
complexas, derivativas da “dinâmica de acumulação de capital, das necessidades mutáveis de reprodução 
das relações de produção, e dos conflitos de classe que dela emergem” (CORRÊA, p.5 1989).  

Nesta abordagem o enfoque será dado aos agentes envolvidos diretamente na promoção 
imobiliária, como os promotores imobiliários (construtoras, incorporadoras, proprietários fundiários e 
corretores de imóveis) assim como o Estado, visto como agente fundamental
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na produção das 

materialidades urbanas. Elencaremos estes agentes por entendermos que o atual momento da reprodução 
do espaço ocorre na direção da realização unívoca do espaço como mercadoria, onde o valor de troca se 
amplia diante da expectativacrescente de reprodução da acumulação através do ambiente construído. Esta 
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 A construção civil contribuiu com 3,6% do PIB por setor (indústria) em 2011. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), houve um avanço da ordem de 3,9% na ocupação das vagas do setor e alta de 24,3% no crédito imobiliário.  
2
Dentre o conjunto de ações deste agente, destacamos: a execução de políticas de subsídio ao setor de construção civil e de provisão 

da demanda solvável; a execução e incorporação de serviços, equipamentos e infraestrutura pública, sobretudo de forma desigual no 

espaço, o que ratifica a valorização diferencial do solo urbano;a criação de um normativo jurídico-institucional que orienta as formas de 
apropriação do espaço; e o amortecimento das contradições entre as frações de classe que aparece, sobretudo, em torno da 
apropriação do ambiente construído em seus elementos de capital fixo e de fundo de consumo (HARVEY, 1982).  



escolha, entretanto, não significa a adoção de uma perspectiva analítica que desconsidere a atuação dos 
demais agentes produtores, como os grupos sociais excluídos e usuários de moradia. Ocorre que, diante da 
complexidade do conflito entre valor de uso e de troca, iremos dedicar maior atenção aos desdobramentos 
da atuação dos agentes capitalistas, visto que é na dominação da lógica de reprodução da mais-valia que 
tem resultado a produção de um espaço abstrato e socialmente hierarquizado.  Assim, interessa-nos 
compreender as ações e estratégias destes agentes na condução do processo de reprodução espacial a fim 
de evidenciar as implicações desta apropriação e dominação (física e ideológica) da cidade no âmbito das 
relações socioespaciais.  
 Se tratando das etapas técnicas do estudo, a pesquisa se desenvolve a partir do uso de diversos 
procedimentos metodológicos, de cunho quantitativo e qualitativo, com o intuito de fornecer uma análise 
abrangente dos processos socioespaciais propostos em nossa investigação. Nesse sentido, a atividade de 
pesquisa se materializa através de:  

 Observações e relatórios de campo, onde se acompanha a evolução, periodicidade e padrões 

construtivos, tipológicos e topológicos da produção imobiliária na cidade. 

 Pesquisa documental, com exploração de dados primários e secundários coletados junto aos 

órgãos públicos e instituições privadas do município, tais como: relatórios e certidões de empresas 

imobiliárias e da construção civil, coletados junto à Receita Federal; certidões de registro de 

imóveis, coletadas junto aos cartórios de imóveis para análise das trajetórias fundiárias e agentes 

operantes; certidões de licença de obras e construção e certidões de licenciamento ambiental, 

coletadas junto a Prefeitura Municipal de Pelotas;e dados estatísticos do município e da federação, 

contidos no Plano Local de Habitação Social, assim como os coletados diretamente junto ao 

Ministério das Cidades;  

 Pesquisa bibliográfica no estudo exploratório do tema, utilizando como fontes principais as 

publicações periódicas, tais como revistas científicas, jornais locais, nacionais e setoriais, alem de 

ampla pesquisa sobre a produção acadêmica juntoao banco de teses e dissertações da CAPES. 

 
II. O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E A PRODUÇÃO DE “NOVAS” PERIFERIAS 
 
 A cidade de Pelotas, lócus de nossa análise, se destaca por ser a terceira maior cidade em 
população e número de domicílios do estado do Rio Grande do Sul, sendo precedida apenas pela capital 
Porto Alegre e pela cidade de Caxias do Sul. Segundo a Caixa Econômica Federal (2011), a demanda por 
habitação no município, no ano de 2009, foi de 10.675 domicílios, sendo assim a segunda cidade do estado 
do Rio Grande do Sul com maior carência de habitação, representando cerca de 5% da demanda 
habitacional de todo estado. Ainda, de acordo com o relatório do Plano Local de Habitação de Interesse 
Social, elaborado pela Prefeitura Municipal de Pelotas (2012), do percentual de famílias demandantes 
cadastradas na cidade (9.100 inscritos), cerca de 90% enquadram-se na faixa de renda de 0 até 1 salário 
mínimo, sendo que desse total mais de 93% habitam domicílios em condições precárias, denunciando o 
elevado déficit habitacional básico na cidade.  
 Nesse contexto, a produção imobiliária para os setores de baixa e média renda vem sendo bastante 
explorada pelas empresas imobiliárias em Pelotas nos últimos anos, dado o baixo risco envolvido na 
produção de imóveis para financiamentos com subsídio habitacional, o que tem suscitado transformações 
estruturais no setor imobiliário local através da expansão da produção empresarial de moradia para a 
chamada “classe C”.  
 Desde 2001, com a implantação do Programa de Arrendamento Residencial (PAR), o setor 
imobiliário de Pelotas vem apresentando grande crescimento e dinamismo nas formas de produção 
adotadas, tornando-se referência regional na produção de moradia para esses segmentos de renda. 
Segundo dados
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 apresentados pela Superintendência Regional Extremo Sul da Caixa Econômica Federal 

(2013), entre 2001 e junho de 2010 foram entregues mais de 18 conjuntos habitacionais pelo PAR, 
contabilizando um total de 3.177 moradias, com investimentos na ordem R$ 84,3 milhões. Nesse cenário, 
conforme destaca Soares (2006:184), Pelotas passou a ser considerado o segundomunicípio brasileiro em 
número de empreendimentos e unidades habitacionais construídas por meio desse programa.  

 Já em 2009, com a criação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), os agentes imobiliários 
locais ampliaram consideravelmente sua escala de atuação consolidando o setor em função da acumulação 
propiciada pelo grande volume de capital mobilizado pelo PMCMV na região, que em suas duas fases 
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 Dados gerais do relatório disponíveis no jornal Diário Popular de 13/01/13. 
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alcançou o valor de R$ 735 milhões de reais na contratação de 11.435 unidades habitacionais
4
, distribuídas 

entre as faixas 1, 2 e 3 do programa.  
 Na faixa 1 do PMCMV, voltado à produção de moradia para as famílias com renda de até R$ 1.600 
reais,  atualmente operam cerca de seis empresas
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na cidade, todas locais, sendo que três delas já atuavam 

na produção para as classes de média e baixa renda através de empreendimentos residenciais ligados ao 
PAR, assinalando com isso a especialização do setor local na produção de habitações populares via 
financiamento estatal. O total de unidades contratadas nesta faixa do programa, até o ano de 2016, foi de 
3.332 unidades habitacionais.   

Dentre as resultantes espaciais desta produção, via faixa 1 do PMCMV, o que vem chamando a 
atenção na cidade de Pelotas, assim como em outras cidades brasileiras, são os problemas provocados 
pelos padrões de localização no que tange a inserção urbana desses novos empreendimentos.  A 
ampliação do processo de periferização das camadas de baixa renda tem sido significativo, expondo o 
descompasso entre a política habitacional e a política urbana local, tendo em vista que esta produção tem 
sido definida quase que exclusivamente em função das estratégias dos agentes imobiliários, que são os 
principais responsáveis pela realização dos projetos, desde sua concepção, com estudo de mercado, 
definição de tipologias, materiais e técnicas construtivas até a definição de sua localização, o que permite 
uma maior racionalização dos custos de produção através do uso de materiais alternativos e utilização de 
banco de terras das empresas, geralmente em locais afastados do núcleo urbano consolidado. Esta livre 
atuação acaba por acentuar a dicotomia entre as orientações dispostas no plano legislativo – que prevê a 
inclusão de empreendimentos nesta faixa de renda nas áreas definidas como de Especial Interesse Social, 
segundo o III Plano Diretor Municipal (III PD) e o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) - e 
as ações concretas de localização dos empreendimentos, definidas exclusivamente em função das 
estratégias de produção e lucratividade do setor imobiliário local.  

Nesse contexto, um significativo número de empreendimentos realizados na faixa 1 do PMCMV em 
Pelotas tem apresentado um padrão de localização em áreas distantes dos serviços básicos de 
infraestruturas e equipamentos de consumo coletivo, o que pode ser verificado em muitos estudos recentes 
sobre padrões de localização, avaliação pós-ocupação e proximidade desses empreendimentos em relação 
aos equipamentos urbanos
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. Em um destes estudos, Ligia Chiarelli (2014) revela que dos quatro 

empreendimentos lançados pelo PMCMV faixa 1 em Pelotas, em sua primeira fase (de 2009 a 2010), a 
distância média dos empreendimentos em relação ao centro da cidade ficou na ordem de 7,6 km

7
, o que 

para os padrões espaciais da cidade de Pelotas é relativamente alto, superando inclusive, as amplas 
distâncias dos conjuntos habitacionais implantados na cidade na época do BNH. Essa condição se torna 
problemática na medida em que interfere diretamente nas formas de acesso aos equipamentos urbanos 
básicos, como escolas, postos de saúde e linhas de ônibus, já que em sua maioria, esses empreendimentos 
estão “bastante afastados, até mesmo, de postos de saúde, que são bem distribuídos no município” 
(CHIARELLI, 2014:206) 

Um exemplo emblemático desta crescente periferização é o caso do Residencial Eldorado, um dos 
primeiros empreendimentos realizados pelo programa na cidade, construído em uma área de antigo vazio 
urbano e demográfico, com distância significativa em relação ao centro da cidade. Desde sua conclusão, no 
ano de 2011, os moradores vêm denunciando junto ao Ministério Público e aos órgãos de imprensa, uma 
série de problemas relacionados à precariedade da infraestrutura básica, como calçamento, esgoto e 
iluminação pública, além da problemática relativa à segurança urbana, já que são recorrentes os casos de 
violência, assalto e homicídios na área. Nas imagens abaixo (gráfico 1), retiradas de uma matéria divulgada 
no blog Amigos de Pelotas em 2011, a denúncia sobre as condições das moradias, da precariedade das 
infraestruturas chocam, ainda mais, quando se percebe na paisagem as marcas da violência e do 
abandono. 
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 Dados disponibilizados pelo Ministério das Cidades em janeiro de 2016. 
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 Neste trabalho destacamos apenas as empresas construtoras privadas, atuantes na produção de habitação urbana pela modalidade 

FAR (Fundo de Arrendamento Residencial). São elas: Zecon (1 lançamento/240 unidades), Zechlinski Engenharia e Construção LTDA  
(1 lançamento/240 unidades), Labore Engenharia LTDA (3 lançamentos/760 unidades), Serial Engenharia e Estruturas LTDA (2 
lançamentos/520 unidades), Ricardo Ramos (1 lançamento/340 unidades) e Roberto Ferreira (2 lançamentos/700 unidades). Dados 

disponibilizados pelo Ministério das Cidades, janeiro de 2016 
6
 CHIARELLI, 2014; MEDVEDOVSKI, 2014; COSWIG, 2011 
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 Destaca-se a distância elevada dos Residenciais Montevideu e Buenos Aires (faixa 1), com cerca de 10,5 km do centro.  



 
Gráfico 1. Precariedade de infraestruturas e insegurança no Residencial Eldorado. (Amigos de Pelotas , 2012) 

 
Ainda, segundo a matéria, o elevado índice de criminalidade na área é decorrente da localização do 

empreendimento, tendo em vista que o conjunto habitacional, mesmo após sua entrega, não estava incluído 
nas rotas de ronda da Brigada Militar, entidade responsável pelo policiamento em Pelotas.  

 Se tratando dos produtos voltados para as classes de média renda, que se enquadram na faixa 2 e 
3 do PMCMV (faixa 2 com renda familiar de R$ 1,6 mil a R$ 2.325 reais;  faixa 3 com renda familiar de R$ 
2.325 e R$ 3,1 mil), observa-se uma crescente penetração de incorporadoras regionais e nacionais no 
mercado local, ainda que sob a tutela de empresas locais da construção civil, promotores e corretores 
imobiliários e/ou proprietários fundiários, detentores de banco de terras. Esta característica faz com que, 
mesmo diante da penetração de grandes empresas nacionais, o setor imobiliário local vivencie uma 
reorganização nos processos de produção como forma de assinalar sua participação numa produção em 
escala ampliada, tendo em vista o importante nicho de mercado nesse segmento, tanto em termos de 
demanda solvável como de investimentos disponibilizados pelo PMCMV, que em suas duas fases contratou 
8.103 unidades habitacionais pelas faixas 2 e 3, com um volume de investimentos na ordem de R$580 
milhões de reais. 

 Em relação aos padrões espaciais desses produtos para a “classe C”, além dos problemas 
relacionados à localização com elevada periferização dos empreendimentos, observa-se a constituição de 
tipologias com elevada densificação, produzidas em larga escala e em alguns casos edificadas com 
materiais de construção alternativos e de qualidade inferior. Um exemplo ilustrativo são os 
empreendimentos realizados pela incorporadora Rodobens Negócios Imobiliários S/A, uma das seis 
maiores construtoras do Brasil que desde 2011 vem atuando na cidade por meio da produção 
de condomínios fechados para classe C, com mais de duas mil unidades habitacionais construídas em seus 
cinco
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 lançamentos imobiliários a partir das linhas de financiamento do PMCMV.  

Nos seus três primeiros lançamentos, Terra Nova Pelotas (438 unidades), Moradas Pelotas (714 
unidades), Moradas Club Pelotas (514 unidades) foram construídas 1.666 unidades habitacionais, todas 
incorporadas em uma mesma gleba de vazio urbano com cerca de 30 hectares entre o centro da cidade e 
bairros residenciais periféricos já consolidados,  resultando num grande impacto na mobilidade urbana com 
o aumento do fluxo de automóveis, a insuficiência de linhas de transporte coletivo e a distância dos 
equipamentos urbanos

9
. Ainda, as denúncias junto ao Ministério Público devido ao descumprimento dos 

contratos de compra e venda, com modificação dos materiais construtivos das edificações através da 
utilização de materiais com qualidade inferior ao previsto nos contratos, além das cobranças indevidas de 
corretagem aos mutuários do PMCMV, levaram a uma enxurrada de processos

10
 contra a Rodobens 

Incorporadora Imobiliária, a construtora Capamax, os agentes financeiros Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal e as empresas pelotenses de consultoria imobiliária Fuhro Souto e HFM, responsáveis 
pela comercialização e cobrança de corretagem nos lançamentos. 
 Apesar dos vultosos recursos injetados via PMCMV em Pelotas e do sucesso quantitativo em 
termos de unidades lançadas nos sete anos de existência programa, as deficiências em termos qualitativos 
são gritantes no que tange a inserção urbana e as formas de produção e acesso à mercadoria habitação, 
revelando os limites do programa quando se delineia a questão da moradia como elemento de um direito 
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 Empreendimentos realizados pela Rodobens Négócios Imobiliários em Pelotas/RS: Terra Nova Pelotas; Moradas Pelotas; Moradas 

Pelotas II; Moradas Club Pelotas; Moradas Club Pelotas II 
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 Ver BERGER; MEDVEDOVSKI; MÖRSCHBÄCHER, 2014 
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 De acordo com o portal da Justiça Federal, da 4ª região, a ação civil pública foi impetrada pelo Ministério Público Federal (MPF), em 

24/11/2011, com base no Código de Defesa do Consumidor, contra as empresas Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária,  
Fuhro Souto Consultoria Imobiliária e HFM Consultoria Imobiliária, além da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. 
<http://www.jfrs.jus.br/noticias/noticia_detalhes.php?id=26367>. Acesso em 10/02/2015 



social mais amplo: o direito à cidade. Ademais, quando se cruzam os dados quantitativos de produção com 
as estimativas reais do déficit habitacional no município, observa-se o distanciamento crescente do 
programa, em nível local, da meta nacional de 60%
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 da produção para as faixas de baixa renda. Em 

Pelotas, 71% da produção habitacional pelo PMCMV está concentrada nas faixas 2 e 3, apesar da 
necessidade habitacional localizar-se na população de baixa renda, conforme apontado pelo Plano Local de 
Habitação de Interesse Social (gráfico 2). Ao mesmo tempo em que se observa esse descompasso entre 
deficit e produção real, as formas e estrategias dominantes de produção da habitação acentuam a 
segregação e o espraiamento do tecido urbano, como visto no padrão locacional desses empreendimentos.  
 

 
Gráfico 2. Distribuição dos empreendimentos contratados pelo PMCMV em Pelotas, de acordo com as faixas de renda do 
programa. Elaboração própria a partir de dados do Ministério das Cidades, 2016  

 
 Diante desse descompasso fica evidente a vinculação do programa à produção mercantil da 
moradia, já que a orientação se desloca da faixa onde se concentra majoritariamente o déficit habitacional 
da cidade, para atender as faixas 2 e 3 do PMCMV, percebidas como mais rentáveis pelos promotores 
imobiliários  em face dos subsídios governamentais concedidos e do acesso facilitado ao crédito imobiliário 
para esse segmento de renda. Como destaca Shimbo (2010), trata-se de um novo momento da produção 
das cidades brasileiras, distinguido pela constituição de uma forma inédita de empresariamento da 
produção da habitação, onde se intensifica a articulação entre Estado, empresas construtoras, proprietários 
fundiários e capital financeiro na produção do espaço urbano, modificando com isso tanto a estruturação do 
mercado imobiliário, que agora passa a direcionar-se para o chamado segmento econômico através da 
“habitação social de mercado”, assim como os ritmos e padrões de produção das materialidades urbanas 
provocando com isso uma importante reestruturação das cidades. 

 
III. A PRODUÇÃO E O CONSUMO DE NOVAS RARIDADES: A SUBURBANIZAÇÃO DAS CAMADAS DE 
MEDIA E ALTA RENDA NA CIDADE 
 

Além da produção imobiliária voltada para as classes de baixa e média renda, incentivadas pelos 
programas habitacionais de âmbito federal, os produtos destinados aos segmentos sociais de média e alta 
renda têm despertado o interesse de grandes grupos incorporadores na região. Segundo um estudo sobre o 
potencial de demanda habitacional para as classes de alta renda em Pelotas, realizado pelo grupo 2day 
Estudos de Mercado

12
, a demanda potencial por habitação nas classes A1, A2 e B1é de cerca de três mil 

domicílios. Isso tem atraído grande número de incorporadores nacionais para a realização de condomínios 
fechados, utilizando-se de um forte aparato publicitário e explorando as amenidades sociais e naturais da 
cidade, o que tem resultado no espraiamento do tecido urbano, principalmente no vetor leste da cidade em 
direção à praia do Laranjal.   

Como marco representante desse tipo de produção em Pelotas, assinalamos o lançamento do 
condomínio horizontal fechado, no Balneário dos Prazeres, pelo grupo Alphaville no ano de 2012. Com 
investimentos superiores a R$ 42 milhões de reais, o projeto apresentou a construção de 273 casas em 
terrenos residenciais que variam de 400m² a 600m², para uma população estimada em 1.092 habitantes. O 
empreendimento, já realizado em outros 18 estados brasileiros e o sexto no Rio Grande do Sul, possui a 
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 Na sua primeira fase, a meta para a faixa 1 (de menor renda) era de 40% da produção. No anúncio de sua segunda fase, esta meta 
foi ampliada para 60% das produções via PMCMV, como medida para diminuir as distorções entre o programa e déficit habitacional 

nacional. 
¹ºDados divulgados no relatório “Projeto Laranjal”, da incorporadora Idealiza Incorporações e Participações.. Fonte: 
<http://www.youblisher.com/p/196524-Projeto-Laranjal/>Acesso em 26/08/2012 
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tipologia de condomínio fechado, autogestionário, com infraestrutura e equipamentos internos particulares 
distribuídos entre áreas privativas de lazer, esportes e comércio.   

Em Pelotas, esse lançamento foi concebido pela incorporadora Idealiza Urbanismo, responsável 
legal pela compra do terreno, regularização do projeto junto à prefeitura, coordenação do processo 
produtivo e pela promoção publicitária e comercialização do empreendimento. Com sede em São Paulo 
desde 2001, a incorporadora apresenta em seu quadro social empresários naturais de Pelotas, o que 
explica, em certo ponto, os interesses da incorporadora pela cidade. Com relevante experiência no 
segmento de alto padrão, a empresa já vinha atuando no mercado imobiliário regional através de 
empreendimentos do tipo condomínio horizontal fechado no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, 
em associação com grandes grupos incorporadores

13
 da capital gaúcha, sobretudo nas praias de Capão da 

Canoa e Xangri-lá, conhecida pelo epíteto de “capital nacional dos condomínios fechados”. Atualmente, 
além do lançamento do Alphaville Pelotas, essa incorporadora é responsável por mais três 
empreendimentos na cidade: o Lagos de São Gonçalo, primeiro empreendimento do grupo na cidade no 
ano de 2010, numa área de 35 hectares dividida em 365 lotes; o Veredas Altos do Laranjal, segundo 
lançamento do grupo, em 2011, do tipo condomínio horizontal fechado de alto padrão em uma área de 35 
hectares, distribuída em 454 unidades; e o Parque Una, seu último lançamento que prevê a produção de um 
bairro fechado planejado, com mix de atividades de comércio, lazer e moradia para cerca de 8.000 
habitantes, alocado em uma área de aproximadamente 30 hectares no Bairro São Gonçalo.  A empresa 
conta ainda com lançamentos em outros três estados brasileiros: Roraima, Amapá e Santa Catarina.   
 Neste panorama, é importante pontuar a participação do capital imobiliário local com grandes 
proprietários fundiários e especuladores da região. Em uma análise mais apurada sobre os membros do 
quadro social desta incorporadora, assim como uma análise sobre as atividades e recursos envolvidos 
nestes empreendimentos, pode-se conjecturar a atividade imobiliária como um “braço” de investimento do 
capital excedente do campo, sobretudo da rizicultura e da pecuária extensiva da Metade Sul do estado. Do 
mesmo modo, as trajetórias fundiárias dos terrenos onde estão sendo alocados estes lançamentos 
possibilitam a verificação da relação entre atividade imobiliária e a concentração de terras na medida em 
que estes empreendimentos estão sendo produzidos em frações de antigas estâncias de Pelotas 
(charqueadas e fazendas) que passam pela conversão nas formas de uso do solo e cujos proprietários 
possuem historicamente uma vasta experiência na urbanização, parcelamento e loteamento urbano

14
.  Em 

quase todos os projetos de condomínios de alto padrão no vetor leste da cidade, é possível observar a 
atuação de investidores locais, nacionais e internacionais, porém contando com a parceria de 
incorporadores, promotores e proprietários fundiários locais, sobretudo através da criação de Sociedades de 
Propósitos Específicos. 

Se tratando da relação desse tipo de empreendimento com o poder público na escala local, ela se 
realiza através de uma série de mudanças e flexibilizações na legislação urbana, no planejamento e da 
execução de obras públicas que, conforme destaca Parlato (1977), são os exemplos mais realistas da 
concentração programada.  Em entrevista para revista de economia “Amanhã”

15
, o sócio-administrador do 

grupo Idealiza
16

 destaca a expansão financeira vivenciada pela empresa nos últimos anos, apontando como 
o único obstáculo ao “planejamento estratégico da empresa” as burocracias envolvidas nos licenciamentos 
junto aos órgãos públicos, e não a crise econômica que se vivencia no país, como se possa pensar.  Apesar 
do embargo

17
de algumas obras do grupo no litoral norte do estado em função dos “obstáculos” dos 

licenciamentos - sobretudo ambientais -, em Pelotas estes talvez não tenham se efetivado com tanta 
“dureza”, o que pode ser verificado no elevado número de empreendimentos lançados pela incorporadora 
na cidadeem menos de cinco anos. 

Para viabilizar tais investimentos na cidade, em 2009 - apenas um ano após a aprovação do III 
Plano Diretor de Pelotas- o poder executivo municipal encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de 
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 Grupo Capão Novo empreendimentos imobiliários, atuante na produção de condomínios fechados no litoral gaúcho desde 1981; e 

Wagnerpar urbanismo, incorporadora e urbanizadora de Porto Alegre. 
14

Referência ao fracionamento de parte da Estância do Laranjal, de propriedade da família Assumpção desde o século XIX, e que no 
momento passa a receber os empreendimentos Alphaville Pelotas e Veredas Altos do Laranjal, ambos lançados pela Idealiza 

Urbanismo. Ademais, a família Assumpção foi responsável pela urbanização e loteamento do Balneário dos Prazeres, de propriedade 
particular da família, na década de 1950. 
15

Fonte: <http://www.amanha.com.br/posts/view/1622/a-bussola-da-idealiza-urbanismo-nao-aponta-para-a-crise>. Acesso em 

14/02/2016 
16

 Em sua fala à revista Amanhã, Ricardo Sousa Costa, sócio-proprietário da Idealiza Urbanismo, pontua: “A crise econômica não terá 
impacto significativo no nosso volume de lançamentos. As praças que estamos têm poder de absorver rapidamente a oferta. Nossos 

maiores entraves hoje são de licenciamento, não financeiros”. Acesso em 14/02/2016 
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Faz-se referência à decisão da Justiça Federal de suspensão das obras do condomínio horizontal Costa Serena, do grupo Idealiza na 
praia de Capão da Canoa, devido à ausência de Estudo de Impacto Ambiental, assim como pela invalidade do licenciamento 

concedido pela FEPAM. Notícia veiculada no jornal Zero Hora, no dia 13/09/2012. Fonte: 
<<http://wp.clicrbs.com.br/ultimasnoticias/2012/09/13/justica-federal-suspende-construcao-de-condominio-de-luxo-no-litoral-norte/>. 
Acesso em 20/01/2016. 



Lei nº 5660 que aumentava em 35 vezes o limite imposto às áreas de parcelamento para condomínios 
horizontais fechados. Neste projeto de lei - votado e aprovado às pressas em sessão extraordinária e às 
vésperas do Natal - a alteração objetivava o aumento das áreas de parcelamento de condomínios fechados, 
previstas em até 1 hectare pelo referido Plano Diretor, para as dimensões de 10 a 35 hectares. Diante desta 
manobrase evidencia a flexibilização do planejamento e da legislação urbanística como estratégia de 
favorecimento aos interesses do capital imobiliárioe de atração deste tipo de investimento para a cidade, ao 
mesmo tempo em que se pontua o abrandamento dos estudos, debates e resoluções oriundas do Conselho 
do Plano Diretor (CONPLAD) - formado por um amplo leque de entidades representativas de classe -na 
medida em que tais mudanças contrapõem-se diretamenteàs orientações gerais do III Plano Diretor 
municipal,que objetivavam melhores condições de inserção urbana e a coibição da segregação nos novos 
empreendimentos imobiliários.No mesmo ano de aprovação da Lei 5660/2009, a incorporadora Idealiza 
anunciou o lançamento do condomínio fechadoLagos deSão Gonçalo, com umaárea superiora 30 hectares 
num antigo vazio urbano e demográfico no vetor leste da cidade, próximo à praia do Laranjal. 

Ademais, a concentração planejada de alto padrão em direção à praia é um processo que já vem se 
realizandoa algumas décadas em Pelotas, mas que recebeu maior forçaapós 2006impelida, sobretudo: a) 
pelo recebimento de obras públicas, como pavimentação e melhorias no trânsito das principais vias de 
acesso ao balneário, a partir de recursos financiados pelo Banco Mundial; b)pelaconstrução de edifícios 
públicos, onde a transferência do Fórum e promotorias de justiça exerceram função de atração de fluxos e 
fixos para a área; c) pelas mudanças no plano legislativo - destaca-se neste processo a criação do Bairro 
São Gonçalo, em 2008; d) pelos novos empreendimentos imobiliários concentrados no vetor leste , à 
exemplo do lançamento do primeiro shopping center da cidade, na avenida Ferreira Vianna, principal artéria 
de acesso ao balneário.  

Esses exemplos, juntamente com outros que se concentram nos vetores leste e norte da cidade, 
têm transformado a dinâmica espacial, tanto em termos da densificação de áreas até então pouco 
urbanizadas, assim como pela concentração de novos produtos e serviços voltados para segmentos sociais 
diferenciados, conduzindo ao processo de suburbanização das classes de média e alta renda em 
Pelotas.Além disso, as implicações sociais destes novos processos, ainda pouco conhecidos em cidades de 
porte médio, encontram-se, sobretudo, nos limites impostos à sociabilidade pelos muros e fortificações que 
restringem, vigiam e selecionam as formas de uso e apropriação do espaço, incidindo numa ruptura clara 
entre o público e o privado.  
 
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

A expansão do setor imobiliário verificada nos últimos anos se realiza cada vez mais atrelada à 
atuação do Estado - através das políticas habitacionais e anticíclicas - assim como aos organismos 
financeiros internacionais, o que possibilita uma maior dinâmica do setor na produção do espaço intra-
urbano nas cidades brasileiras. Em Pelotas, as empresas do ramo da construção civil e imobiliária orientam 
sua produção de modo diversificado, atendendo as demandas de diferentes segmentos de renda, o que por 
sua vez tem resultado numa diversidade de tipologias habitacionais na paisagem urbana, assim como na 
profusão de novos processos socioespaciais que se destacam na estrutura da cidade.  

Os processos empíricos narrados nesta comunicação, ainda que de forma resumida, revelam a 
complexidade com que o espaço urbano é reproduzido na contemporaneidade, onde a configuração centro-
periferia incorpora novos conteúdos, cada vez mais fluídos dando à estrutura da cidade uma forma 
fragmentada.  Do mesmo modo, tal cenário chama a atenção para o papel desempenhado pelo Estadona 
injeção de fundos públicos no setor imobiliário através da forma empresarial de produção de moradia, o que 
possibilita o crescimento das empresas do setor que passam a atuar de modo intenso na reconfiguração 
urbana.  

Cabe salientar que processos como o de periferização das camadas de baixa renda,resultantes da 
livre atuação do capital imobiliário na produção do espaço urbano, têm se caracterizado como um fenômeno 
recorrente nas cidades latino-americanas, tendo em vista as condições históricas de desigualdade 
estabelecida nas formas de acesso, apropriação e dominação da terra urbana (e rural) ao longo do 
processo histórico desses países.  Entretanto, a política habitacional brasileira atual, como observado,ao 
contrário de restringir tais processos – pautando-se na promoção não somente de moradia digna, mas de 
acesso ao conjunto de benefícios e amenidades que a vida urbana oferece – acaba por ampliar a 
contradição entre produção de moradia em larga escala e manutenção das condições excludentes de 
acesso à terra urbana e de reprodução social, na medida em que as diretrizes do PMCMV acabam por 
ratificar as perversidadesda produção capitalista do espaço. 

De tal modo, a particularidade de nossa urbanização, marcada por uma série de mazelas históricas 
e sociais, coloca em questionamento as implicações deste processo, onde se atenta para um possível 
aprofundamento das desigualdades socioespaciais visto que a maximização do valor de troca conduz 



acondições diferenciadas de acesso e consumo do espaço urbano. 
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