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Uma crítica à flexibilização do planejamento urbano: 

Sobre a transferência da regulação do Estado para o mercado 

1. INTRODUÇÃO 

O planejamento urbano na contemporaneidade e sua racionalidade 
exigem uma nova interpretação sobre os seus efeitos na materialidade. 
Planejamento estratégico (VAINER, 2000) e planejamento mercadófilo (SOUZA, 
2011) são adjetivações presentes na literatura que objetivam classificar estas 
novas formas de planejar as cidades. A proposta aqui não é se fixar em um termo 
específico, mas buscar uma interpretação, a partir da materialidade resultante 
deste modelo flexibilizado de planejamento urbano (PICCININI, 2007) 1, como o 
objetivo deste artigo. 

A flexibilização aplicada ao planejamento urbano de forma generalizada é 
entendida aqui como um processo de desregulamentação legal, parte da 
racionalidade neoliberal (DARDOT e LAVAL, 2016). Neste sentido, a 
flexibilização do planejamento urbano se expressa no espaço urbano como uma 
estratégia deliberada de promoção de novos mercados a partir da ampliação das 
desigualdades sócio-espaciais, garantindo a circulação do capital, em particular 
no mundo subdesenvolvido, entendido como uma condição histórica do mundo 
desenvolvido (SANTOS, 2008). 

Entre o geral flexibilizado e o particular materializado, há uma legislação 
urbanística que varia no espaço urbano segundo zoneamentos de uso e 
ocupação do solo (VILLAÇA, 1999). Esta legislação é o ponto de encontro desta 
relação contraditória, evidenciando, na prática, a flexibilização do planejamento 
urbano como uma transferência do poder regulatório do uso e da ocupação do 
solo do Estado para o mercado, o que origina um mecanismo fundiário de 
regulação das desigualdades, como a hipótese deste trabalho. 

 Este artigo problematiza esta relação contraditória a partir de um estudo 
de caso em Porto Alegre/RS. O trabalho está organizado em duas partes, além 
da introdução e das considerações finais. Na primeira, de caráter teórico, 
apresenta-se a questão da produção do espaço a partir da noção de localização 
enfatizando as diferenças econômicas entre o mundo desenvolvido e o 
subdesenvolvido e suas repercussões espaciais. Já na segunda parte, de 
caráter empírico, desenvolve-se o estudo de caso em Porto Alegre/RS ao 
relacionar a estrutura sócio-espacial desigual deste município com três 
empreendimentos imobiliários residenciais de grande porte, produzidos na 
atualidade a partir da flexibilização da legislação de uso e ocupação do solo local, 
instituída com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 
(PDDUA). 

 

 
1 Ressalta-se que este trabalho não trata sobre a flexibilização dos padrões reguladores que 
diferenciam “duas cidades”, a dos pobres e a dos ricos, investigada por Piccinini (2007) em sua 
tese de doutorado, mas sobre a flexibilização como processo generalizado de 
desregulamentação dos padrões legais no âmbito da cidade formal. 
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2. A PRODUÇÃO DIVIDIDA DO ESPAÇO URBANO 

Esta primeira parte do artigo objetiva localizar a discussão na teoria a 
partir da relação entre a lógica capitalista da produção do espaço (HARVEY, 
2005; DEÁK, 2016) e as especificidades desta produção em uma economia 
subdesenvolvida como a brasileira (SANTOS, 2008; OLIVEIRA, 2013).  

2.1. O PARADOXO DA PRODUÇÃO CAPITALISTA DO ESPAÇO 

Ao contrário de todos os outros setores produtivos no capitalismo, a 
produção do espaço apresenta um paradoxo espaço-temporal resultante do seu 
tipo de mercadoria: o bem imobiliário. A mercadoria imobiliária possui uma 
localização fixa no espaço e é durável no tempo, ao contrário de todas as outras 
mercadorias, que se movimentam no espaço e são perecíveis no tempo 
(HARVEY, 1980). 

“O solo e as benfeitorias não podem deslocar-se livremente, e isso os 
diferencia de outras mercadorias, tais como trigo, automóveis e 
similares. O solo e as benfeitorias têm localização fixa. A localização 
absoluta confere privilégios de monopólio à pessoa que tem os direitos 
de determinar o uso nessa localização. É atributo importante do espaço 
físico que duas pessoas ou coisas não possam ocupar exatamente o 
mesmo lugar, e este princípio, quando institucionalizado como 
propriedade privada, tem ramificações muito importantes para a teoria 
do uso do solo urbano e para o significado do valor de uso e do valor 
de troca.” (HARVEY, 1980, p.135) 

A fixidez, no espaço, e a durabilidade, no tempo, apresentam dois 
desdobramentos significativos para o processo de produção do espaço 
(HARVEY, 2005): um desdobramento local e outro global. O local diz respeito ao 
fato de que o lugar da produção é o mesmo do consumo da produção do espaço, 
o que ressignifica a ideia de localização. Enquanto o global diz respeito ao fato 
de que todo novo ciclo de produção do espaço envolve necessariamente um 
processo de intensificação/expansão espacial tendo em vista a impossibilidade 
de reutilização, por um tempo, da localização resultante da produção anterior.  

Estes dois desdobramentos da fixidez e da durabilidade dos bens 
imobiliários representam uma barreira para a circulação espacial do capital e 
para a adequação espacial às mudanças na sociedade capitalista. O capital e a 
sociedade capitalista se tornam imobilizados depois de um ciclo produtivo em 
uma paisagem geográfica (HARVEY, 2005). Neste sentido, o que viabiliza a 
concentração e a acumulação do capital imobiliário e da sociedade no espaço 
também é o mesmo elemento que inviabiliza as suas reproduções. 

“Em consequência, podemos esperar uma luta contínua, em que o 
capitalismo, em um determinado momento constrói uma paisagem 
física apropriada à sua própria condição, apenas para ter de destruí-la, 
geralmente durante uma crise, em um momento subsequente. As 
crises temporais do investimento de capital fixo, [...] são, portanto, 
normalmente expressas como reformas periódicas do ambiente 
geográfico, para adaptá-lo às necessidades da acumulação adicional.” 
(HARVEY, 2005, p.52) 

Assim, estas reformas periódicas do ambiente geográfico se expressam 
como ajustes espaciais necessários a cada ciclo produtivo para que a 



3 
 

reprodução do capital continue acontecendo a partir da reprodução da sociedade 
e das suas contradições no espaço. O Estado ocupa um papel central na 
viabilização deste ajuste como um instrumento a serviço da reprodução do 
capitalismo (HARVEY, 2005; DEÁK, 2016). 

2.2. ESTADO, O INSTRUMENTO DE DOMINAÇÃO DE CLASSE 

O Estado é o ente regulador da sociedade capitalista que assegura a sua 
reprodução juntamente com a sua estrutura desigual funcionando como uma 
infraestrutura do capital (DEÁK, 2016).  

“O Estado capitalista não pode ser outra coisa que instrumento de 
dominação de classe, pois se organiza para sustentar a relação básica 
entre capital e trabalho. Se fosse diferente, o capitalismo não se 
sustentaria por muito tempo.” (HARVEY, 2005, p.82) 

Para Harvey (2005, p.83), como o sistema capitalista é incapaz de 
expressar o interesse de classe coletivo, é preciso uma infraestrutura externa de 
intervenção, o Estado, para garantir a reprodução do sistema. Para tanto, o 
Estado terá funções específicas no sentido de garantir a igualdade e a liberdade 
de troca, o direito da propriedade, o controle dos contratos, a manutenção da 
mobilidade e a regulação da competição para o bem da acumulação capitalista. 
Neste sentido, o Estado é uma ferramenta de exercício do poder através da 
manipulação da lei com o objetivo de evitar a queda da margem do lucro 
capitalista, sobretudo, nos períodos de crise do capital. 

Entende-se que os períodos de crise do capital significam a crise de uma 
parcela da sociedade, aquela que é detentora dos meios de produção, ao deixar 
de obter os retornos lucrativos que vinha adquirindo até então a partir da 
exploração do trabalho. É preciso, então, retomar a partir de novas formas estes 
retornos neste período de crise quando os conflitos de classe de evidenciam 
(GRAMSCI, 2016). Para Gramsci, “a crise consiste justamente no fato de que o 
velho morre e o novo não pode nascer: neste interregno, verificam-se os 
fenômenos patológicos mais variados” (GRAMSCI, 2016, p.187). Neste 
interregno entre a morte do velho e a espera do novo, o Estado entra em ação 
no sentido de garantir novamente a hegemonia da classe dominante por meio 
de uma nova relação entre dominantes e dominados segundo a interpretação 
gramsciana, evitando os conflitos, ou patologias, prejudiciais para a estabilidade 
da reprodução capitalista. O desafio está em chegar no consenso que irá 
viabilizar o ajuste necessário do sistema e a consequente retomada das taxas 
de lucro esperadas sem comprometer a reprodução social do sistema durante a 
crise.  

A busca do “ajuste espacial” passa pela acomodação no espaço da 
crescente polarização entre capital e trabalho e do progressivo empobrecimento 
dos trabalhadores na medida em que a abolição da pobreza, do desemprego e 
do excedente de mão-de-obra eliminaria a base social de reprodução do capital 
(HARVEY, 2005). Esta é mantida, o que muda é a sua forma de se materializar 
encobrindo a problemática principal. Segundo Harvey, “[...] o recurso ao ajuste 
espacial mascara a irracionalidade do capitalismo, pois permite atribuir à 
desvalorização, por meio da destruição física ou da guerra global, fracassos 
puramente políticos” (HARVEY, 2005, p.124). No âmbito da cidade, este ajuste 
contraditório entre capital e trabalho é viabilizado a partir do planejamento urbano 
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e das legislações urbanísticas por meio do zoneamento de uso e ocupação do 
solo2 (VILLAÇA, 1999), como uma engrenagem fundamental para que o capital 
continue circulando no espaço a partir da sua lógica de concentração e 
acumulação de riqueza e de marginalização de pobreza no território (SANTOS, 
2009). 

“A expansão da produção, portanto, coincide com o declínio no padrão 
de vida da massa abaixo de “um certo nível de subsistência” e na 
privação relativa, até um ponto em que são incapazes de “sentir e 
desfrutar as liberdades mais amplas e, especialmente, os benefícios 
intelectuais da sociedade civil”. A “concentração de riqueza em poucas 
mãos” se associa “à criação de uma turba de pobres”.” (HARVEY, 
2005, p.98) 

 Neste sentido, as mudanças ocorridas no planejamento urbano são 
mudanças que visam a manutenção da reprodução da sociedade capitalista e, 
portanto, da lógica acumuladora e/ou expansionista do capital que a cada ciclo 
produtivo precisa de um ajuste espacial, aceleração contínua da criação de 
novos recursos produtivos. Este panorama vai se evidenciar em toda a parte do 
mundo capitalista, pois é inerente ao modelo de produção e reprodução social. 
No entanto, estas desigualdades adquirem uma vestimenta perversa nos 
continentes e nos países capitalistas subdesenvolvidos, como é o caso da 
América Latina e do Brasil, respectivamente.  

2.3. A DIFERENÇA ENTRE O LADO DE LÁ E O LADO DE CÁ 

Este modelo de reprodução social que conjuga capital e Estado é 
recorrente em todo o mundo capitalista. No entanto, o modelo vai apresentar 
especificidades em função da posição ocupada na lógica global da economia 
capitalista. Os países desenvolvidos tiveram um processo de desenvolvimento 
histórico que os países subdesenvolvidos não vislumbram, pois o 
subdesenvolvimento é uma condição econômica que ocupa um papel na 
engrenagem desigual da economia global capitalista assim como o 
desenvolvimento. Para Santos, “Não se trata de um mundo em desenvolvimento, 
mas de um mundo subdesenvolvido com suas características próprias e seus 
mecanismos fundamentais que será necessário demonstrar” (SANTOS, 2008, 
p.19). Estas características e seus mecanismos de reprodução social se 
originam a partir de uma sociedade de classes sociologicamente particular que 
se constituiu a partir de relações sociais e econômicas específicas que não 
podem ser descoladas do seu contexto histórico a partir da leitura de Fernandes 
(2008). 

“O ponto central para a caracterização sociológica das classes sociais 
em sociedades subdesenvolvidas está, naturalmente, no modo pelo 
qual os processos de estratificação social se vinculam com a ordem 
econômica, criada pela existência de uma economia de mercado de 
bases capitalistas.” (FERNANDES, 2008, p.32) 

 
2 O zoneamento de uso e ocupação do solo é um dos mais importantes instrumentos do 
planejamento urbano e se fundamenta na organização e diferenciação do espaço urbano em 
zonas caracterizadas por diferentes parâmetros de controle do uso e das formas de ocupação 
do solo urbano (VILLAÇA, 1999; ALMEIDA, 2004; DEÁK, 2016). 
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A formação da sociedade subdesenvolvida, no caso brasileiro, se insere 
nesta elaboração. Segundo Fernandes (2008), a sociedade brasileira se 
constituiu em um momento marcado pelas etapas finais da crise do mundo 
medieval, na Europa, resultando no florescimento de novas formas sociais, com 
o início da Idade Moderna. No entanto, este novo modelo de sociedade não é 
implantado na sociedade brasileira nascente. O que se observa aqui com a 
colonização portuguesa é a reprodução de um modelo estamental em função da 
relação entre grandes plantações, trabalho escravo e expropriação colonial que 
alimenta a economia da metrópole portuguesa num primeiro momento e 
posteriormente o centro de poder do imperialismo econômico nascente, a 
Inglaterra. Desta forma, surge a sociedade capitalista brasileira que apresenta 
um tipo de regime econômico entendido mais como uma ideologia de dominação 
do que como uma ciência. Trata-se, portanto, de uma política econômica que se 
impõe à economia política segundo Santos (1979). 

“A serviço do planejamento a economia perdeu seu status cientifico e 
se tornou simples ideologia, cujo fito é persuadir Estados e povos das 
vantagens daquilo que passou a ser chamado desenvolvimento: a 
venda da ideologia do crescimento aos Estados, a imposição de uma 
ideologia de sociedade de consumo às populações. Ambas 
combinadas induzem ao capital estrangeiro e à aceitação de um só 
parâmetro aplicável à economia, à sociedade, à cultura, à ética; em 
suma, à dependência e à dominação; à dominação através da 
dependência.” (SANTOS, 1979, p.6) 

Este contexto social e econômico no subdesenvolvimento, historicamente 
construído a partir do período de colonização e viabilizado pelas grandes 
navegações, resulta, ainda hoje, em uma relação de dependência econômica 
dos países subdesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos (OLIVEIRA, 
1977; FERNANDES, 2008). Dependentes das diretrizes impostas pelos países 
desenvolvidos originam uma economia capitalista incompleta e entravada3, 
coordenada por uma elite burguesa local que se submete, historicamente, à 
dependência externa, a partir da expatriação dos excedentes da produção 
interna em troca de benefícios exclusivos (DEÁK, 1999; 2016).  

“O Brasil vem reproduzindo sua sociedade de origem colonial, uma 
sociedade de elite, sustentada em uma organização da produção 
também de origem colonial (permanentemente sustada, atrofiada, 
aleijada e acéfala), a acumulação entravada. É um desenvolvimento 
que anda de freio de mão puxado [...].” (DEÁK, 2016, p.187)  

Como o dinamismo de uma economia capitalista dependente não conduz 
à autonomia, a articulação dependente com as economias capitalistas 
avançadas ocorre estritamente no nível dos interesses lucrativos do capital. A 
partir deste quadro geral, o cálculo capitalista associa uma estrutura arcaica com 
uma moderna, favorecendo este modelo dependente, assim como assume a 
impossibilidade de romper com ele na medida em que o lado moderno viabiliza 
e coordena a produção dos excedentes expropriados, enquanto o lado arcaico 
inviabiliza o salto para um regime capitalista avançado e autônomo (SAMPAIO 
JUNIOR, 2001). 

 
3 A economia entravada se fundamenta em uma acumulação entravada, caracterizada pela 
primazia da expatriação de excedente sobre a acumulação interna (DEÁK, 2016). 
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Trata-se de uma desigualdade global entre países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos que materializa e intensifica uma desigualdade local, no 
subdesenvolvimento, entre uma elite burguesa exclusivista e uma massa de 
trabalhadores precarizados, despossuídos de uma base econômica mínima para 
a sua sobrevivência em função dos baixos salários e das altas taxas de 
desemprego. 

2.4. UMA ECONOMIA QUE NÃO REPRODUZ A FORÇA DE TRABALHO 

A principal diferença do capitalismo no subdesenvolvimento diz respeito 
ao fato de que a economia formal não garante a reprodução da força de trabalho 
em função da combinação de duas circunstâncias, os baixos salários e as altas 
taxas de desemprego. Os salários são baixos porque há uma pressão de quem 
não possui salário (desempregado) e que está pronto para ocupar o lugar de 
quem questionar o seu baixo salário. Quanto maior a desigualdade, maior a 
estabilidade deste padrão exploratório. Origina-se, portanto, uma economia de 
baixos salários, baseada na precarização do trabalho (MARICATO, 2000). 

“[...] o espaço dos países subdesenvolvidos é marcado pelas enormes 
diferenças de renda na sociedade, [...]. Essas disparidades de renda 
são menos importantes nos países desenvolvidos e influenciam muito 
pouco o acesso a um grande número de bens e serviços. Ao contrário, 
nos países subdesenvolvidos, a possibilidade de consumo dos 
indivíduos varia muito. O nível de renda também é função da 
localização do indivíduo, o qual determina, por sua vez, a situação de 
cada um como produtor e como consumidor.” (SANTOS, 2008, p.21) 

Neste sentido, a informalidade econômica é uma necessidade no modelo 
subdesenvolvido do capitalismo, pois sem a economia informal os trabalhadores 
não conseguiriam se reproduzir enquanto força de trabalho, o que resultaria na 
ruptura de todo sistema econômico. O resultado é a configuração de dois 
circuitos econômicos no subdesenvolvimento, um superior e outro inferior, que 
funcionam simultaneamente interagindo na manutenção da economia capitalista 
subdesenvolvida (SANTOS, 2008). 

O circuito superior é marcado por relações econômicas que originam um 
mercado formal fundamentado na intensificação do capital enquanto o circuito 
inferior é marcado por relações econômicas que originam um mercado informal 
fundamentado na intensificação do trabalho (SANTOS, 2008). 

“No circuito superior, trata-se de acumular capitais indispensáveis à 
continuidade das atividades e à sua renovação em função dos 
progressos técnicos. No circuito inferior, a acumulação de capital não 
constitui a primeira preocupação ou simplesmente não há esta 
preocupação. Trata-se, antes de tudo, de sobreviver e assegurar a vida 
cotidiana da família, bem como tomar parte, na medida do possível, de 
certas formas de consumo particulares à vida moderna.” (SANTOS, 
2008, p.46) 

Ao contrário do modelo desenvolvido de economia capitalista que se 
fundamenta num mercado unificado, o modelo subdesenvolvido se organiza a 
partir de um mercado restrito do ponto de vista do consumo. Apenas uma parcela 
da sociedade possui acesso irrestrito a este mercado em função dos baixos 
salários do circuito inferior e das altas concentrações de renda no circuito 
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superior. Segundo Oliveira (2013), este panorama é historicamente comprovado, 
no caso brasileiro, na medida em que os ganhos de acesso ao mercado formal 
conquistados por estratos de renda mais baixos, eventualmente, não são 
proporcionais ao acúmulo crescente de renda na faixa mais privilegiada da 
sociedade brasileira. Este modelo de sociedade, caraterístico no 
subdesenvolvimento, inibe o surgimento das crises de realização do capital. Para 
Oliveira, “uma crise de realização do tipo clássico existiria se, mantendo-se altos 
os preços dos produtos nacionais, a distribuição da renda fosse mais igualitária, 
e não o contrário” (OLIVEIRA, 2013, p.96). Neste sentido, as crises de realização 
do capital, no seu sentido clássico ao longo da sua história, não vão acontecer 
no subdesenvolvimento, que vai evidenciar estratégias distintas das dos países 
desenvolvidos na busca da estabilidade econômica. 

Ao longo da história, as econômicas desenvolvidas enfrentaram os 
períodos de crise de realização com a inserção no mercado de consumo das 
parcelas menos favorecidas economicamente para viabilizar a circulação do 
capital e o escoamento da produção a partir de elevações reais nos salários, 
como no período do Estado de Bem Estar Social pós Segunda Guerra Mundial 
(HARVEY, 1992). No entanto, as economias subdesenvolvidas costumam seguir 
um outro caminho, que tende a evitar a crise de realização do capital 
promovendo a ampliação da desigualdade entre os dois circuitos da economia e 
seus atores sociais, a partir de uma acumulação monopolista historicamente 
constituída (OLIVEIRA, 1977). O processo brasileiro de industrialização e, 
consequentemente, de urbanização é sintomático deste modelo de economia 
que objetiva em primeiro lugar as necessidades de acumulação de uma parte da 
sociedade e não as de consumo propriamente dito (OLIVEIRA, 2013). Este 
panorama é decisivo para a estabilidade da economia capitalista no 
subdesenvolvimento. 

Sem embargo, a repressão salarial é um fato. Onde vai parar, pois, o 
superexcedente arrancado aos trabalhadores e a que fins ele serve 
dentro do sistema? Aqui se pré-esboça sinteticamente a resposta: o 
superexcedente, resultado da elevação do nível da mais-valia absoluta 
e relativa, desempenhará, no sistema, a função de sustentar uma 
superacumulação, necessária esta última para que a acumulação real 
possa realizar-se.” (OLIVEIRA, 2013, p.100) 

A estratégia adotada é aumentar ainda mais as taxas de lucro para que a 
circulação e a expansão do capital possam se realizar no circuito superior da 
economia as custas da precarização do circuito inferior da economia, 
promovendo uma perspectiva ainda mais desigual. Neste sentido, os setores 
mais capitalizados da economia tendem para uma homogeneização 
monopolística enquanto os menos capitalizados perdem espaço no mercado 
formal, o que é acelerado pelo sistema financeiro via mercado de capitais 
(OLIVEIRA, 2013). Este modelo econômico transforma os grandes centros 
urbanos em “máquinas de crescimento” (LOGAN; MOLOTCH, 1987) e de 
concentração de capital a partir da ampliação da desigualdade entre países 
centrais e periféricos e entre dominantes e dominados nos centros urbanos da 
periferia do capital (FIX, 2007). Esta perspectiva se evidencia no Brasil, 
sobretudo, através da realização das mercadorias mais duráveis, como a 
produção imobiliária formal. Os estratos de mais alta renda são historicamente o 
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principal foco desta produção no caso brasileiro, o que evita a tendência de crise 
de realização neste setor da economia. 

“Os setores de produção que dependem da demanda dos estratos de 
rendas altas não apresentam tendência a crises de realização, pelas 
razões [...] que se podem resumir brevemente repetindo que a 
produção se apoia exatamente num mercado estreito em termos de 
tamanho da população nele contida, mas grande em termos da renda 
disponível e, portanto, em termos do excedente intercambiável.” 
(OLIVEIRA, 2013, p.114) 

Este panorama marca e estrutura a economia a partir dos dois circuitos: 
o superior cada vez mais restrito e exclusivo do ponto de vista da população, 
mas amplo e promissor do ponto de vista do capital, e o inferior cada vez mais 
inchado do ponto de vista da população, mas precarizado e descapitalizado. 
Ambos, no entanto, se relacionam e se complementam fundamentando a 
estabilidade econômica no subdesenvolvimento. Esta articulação entre os 
circuitos superior e inferior que sustenta de forma precária a economia no 
subdesenvolvimento vai ter um reflexo sobre o espaço a partir de uma 
organização desigual, mas necessária para a manutenção da máquina 
capitalista. Se a sociedade está dividida e se sustenta entre quem participa do 
circuito superior e quem participa do inferior, o espaço também estará dividido e 
se sustentará nesta divisão. 

2.5. CONCENTRAÇÃO DE RIQUEZA E MARGINALIZAÇÃO DE POBREZA 

É em função desta distinção entre os dois circuitos do ponto de vista do 
consumo das mercadorias que a cidade subdesenvolvida apresenta uma 
organização profundamente desigual no tocante à distribuição das 
infraestruturas e dos serviços urbanos. Esta organização se dá em função de 
uma urbanização dependente, como expressão de uma dinâmica social 
específica, marcada pelo crescimento urbano acelerado caracterizado pela 
superconcentração nos aglomerados principais e geração de populações 
desempregadas, oriundas das áreas rurais (CASTELLS, 2020).  

O resultado espacial é a manifestação de uma sociedade de classes 
marcada pela diferença que é transportada para o território materializando duas 
cidades: a dos ricos e a dos pobres. Os ricos localizados em zonas urbanas 
intituladas “iluminadas” enquanto os pobres localizados em zonas urbanas 
intituladas “opacas” (SANTOS, 2014a). As primeiras se destacam enquanto 
áreas em que os investimentos privados e públicos são realizados, já as 
segundas, se caracterizam como áreas invisibilizadas e esquecidas, opacas. 

“A socialização capitalista é, pois, e sobretudo, um processo de 
transferência de recursos da população como um todo para algumas 
pessoas e firmas. Trata-se, como dito antes, de um processo seletivo, 
que atinge diferentemente os atores econômicos, o que faz do Estado 
um motor de desigualdades, já que, por esse meio, favorece 
concentrações e marginalizações.” (SANTOS, 2009, p.118) 

A partir da articulação entre as legislações urbanísticas, sobretudo as 
correspondentes aos loteamentos e ao zoneamento de uso e de ocupação do 
solo, e as esferas imobiliárias e fundiárias, encoberta pelo discurso ideológico da 
do planejamento urbano, o Estado se configura como um instrumento do capital 
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que promove uma cisão social no espaço (VILLAÇA, 1999). Quem pode pagar 
está na formalidade da cidade legal e quem não pode vai para a informalidade 
da cidade clandestina. Esta organização apresenta uma materialidade diferente 
para cada uma de suas faces, segundo cada momento no tempo, mas a 
tendência que atravessa a história e conecta os momentos é sempre a mesma: 
a crescente concentração da riqueza nas mãos de um número cada vez mais 
reduzido de capitalistas em associação com a crescente marginalização da 
pobreza nas mãos de um número cada vez maior de trabalhadores precarizados. 

Esta ampliação da desigualdade social se reflete na cidade e na forma 
como as concentrações de riqueza e as marginalizações de pobreza se 
comportam e se relacionam no território ao longo tempo, caracterizando um 
processo de espoliação urbana (KOWARICK, 1979). Em uma cidade existem 
várias e cada uma terá um valor socialmente construído e economicamente 
realizado a partir de diferentes mercados imobiliários. 

“A cidade constitui-se, em si mesma, o lugar de um processo de 
valorização seletivo. Sua materialidade é formada pela justaposição de 
áreas diferentemente equipadas, desde as realizações mais recentes, 
aptas aos usos mais eficazes de atividades modernas, até o que resta 
do passado mais remoto, onde se instalam usos menos rentáveis, 
portadores de técnicas e de capital menos exigentes.” (SANTOS, 2009, 
p.125) 

Apesar da ideia de circuitos econômicos pressupor movimento e 
dinamismo, gerando as valorizações seletivas, a articulação entre ambos irá 
produzir a cidade subdesenvolvida que irá se manifestar a partir de diferentes 
localizações, caraterizadas pela fixidez e pela durabilidade já destacadas aqui. 
Isso quer dizer que cada localização, ou conjunto de localizações, representa 
uma espécie de um “retrato” de um momento histórico do processo de 
reprodução desigual da sociedade capitalista no subdesenvolvimento. Este 
“retrato” não é representativo do momento seguinte, mas ele permanece no 
espaço em função da sua fixidez espacial e da sua durabilidade temporal, o que 
o torna parte de uma paisagem (SANTOS, 2014b). 

“[...] suscetível a mudanças irregulares ao longo do tempo, a paisagem 
é um conjunto de formas heterogêneas, de idades diferentes, pedaços 
de tempo históricos representativos das diversas maneiras de produzir 
as coisas, de construir o espaço.” (SANTOS, 2014b, pp.74-75) 

Neste sentido, toda a paisagem conta uma história que reflete a 
organização espacial de determinada sociedade. No caso do 
subdesenvolvimento, esta história é contraditória na medida que o 
comportamento espacial e temporal das localizações, resultantes da produção 
do espaço (DEÁK, 2016), é incompatível com a constante reprodução desigual 
da sociedade subdesenvolvida que tende à concentração de renda e à 
desvalorização dos salários. Surge um paradoxo comum à produção capitalista 
do espaço no subdesenvolvimento, mas que justifica o processo necessário de 
intensificação/expansão do capital como saída para o paradoxo do capital 
imobilizado (HARVEY, 2005). Um paradoxo acaba anulando o outro e 
promovendo um dinamismo particular no subdesenvolvimento que alimenta a 
máquina de acumulação capitalista, através da desigualdade.  
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Na contemporaneidade, esta relação paradoxal é identificável nos 
principais centros urbanos do subdesenvolvimento a partir de uma lógica 
estrutural e estruturante baseada em políticas neoliberais segundo a 
interpretação de Dardot e Laval (2016). Para estes autores, o neoliberalismo é 
uma racionalidade jurídico institucional que passa a coordenar todos os âmbitos 
da sociedade a partir da ordem de mercado (DARDOT e LAVAL, 2016), o que 
ganha materialidade no espaço produzido via flexibilização do planejamento 
urbano como processo de desregulamentação generalizado das legislações 
urbanísticas. A seguir, esta elaboração é trabalha empiricamente a partir do 
estudo de caso em Porto Alegre/RS.  

3. A FLEXIBILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO EM PORTO 
ALEGRE/RS 

O modelo de planejamento urbano flexibilizado no que diz respeito à 
legislação de uso e ocupação do solo foi instituído em Porto Alegre no final do 
século XX a partir do Plano de Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 
(PDDUA) de 1999. O resultado foi um processo de reprodução das 
desigualdades sociais consolidadas no território a partir de novos produtos 
imobiliários exclusivos. 

3.1. CRESCIMENTO E ESTAGNAÇÃO POPULACIONAL: DA VILA À 
METRÓPOLE 

 Hoje, Porto Alegre é uma metrópole importante no contexto brasileiro em 
função da dinâmica econômica, resultante do aumento e da concentração 
populacional no território ao longo do século XX. No entanto, o que a tornou uma 
metrópole não é mais o que a mantém como uma metrópole, hoje. Durante o 
século XX, a cidade passou por uma série de acréscimos populacionais 
associados a períodos econômicos bem delimitados, conforme se vê a seguir 
(Tabela 1). 

PERÍODO FUNÇÕES ECONÔMICAS POPULAÇÃO 

1772/1820 

TRIGO 

Portuária; Apoio à produção 
primária; Administração; Militar. 

12.000 hab. (1820) 

1820/1890 

IMIGRAÇÃO 

Portuária; Comercial; 
Administrativa; Militar. 

52.000 hab. (1890) 

1890/1945 

INDUSTRIALIZAÇÃO 

Industrial; Comercial; Serviços; 
Portuária; Administrativa. 

275.600 hab. (1940) 

1945/1990 

METROPOLIZAÇÃO 

Serviços; Comercial; Industrial; 
Administrativa; Integração 

transporte. 
1.263.403 hab. (1990) 

1990/2020 
ATUALIDADE 

Serviços; Comercial; 
Administrativa; Integração 

transporte (Atualizado IBGE). 

1.409.351 hab. (2010) 

1.488.252 hab. 
(2020/estimado) 

Tabela 1: Periodização das funções econômicas de Porto Alegre e do crescimento 
populacional. 

Fonte: SOUZA; MÜLLER, 2007; IBGE, 2000; IBGE, 2010, reelaborada, 2021. 
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Após um crescimento populacional expressivo ao longo do século XX e 
comum aos grandes centros urbanos brasileiros, Porto Alegre passa a 
apresentar, no final deste século e início do XXI, uma taxa de crescimento 
populacional significativamente menor. De um crescimento de 223.600 
habitantes entre 1890 e 1940 (50 anos), média de 4.472 habitantes por ano, e 
de 987.803 habitantes entre 1940 e 1990 (mais 50 anos), média de 19.756 
habitantes por ano, o município passa a apresentar uma tendência de 
crescimento de apenas 184.849 entre 1990 e 2020 (30 anos), média de 6.161 
por ano. 

Assim, Porto Alegre é, hoje, um município em franca desaceleração no 
que diz respeito ao crescimento populacional. No entanto, esta redução no ritmo 
do crescimento populacional não encontra correspondência no comportamento 
do ritmo da expansão urbana. Esta falta de correspondência se evidencia 
quando são comparados os dados de crescimento populacional entre 2000 e 
2010 com os dados de incremento domiciliar no mesmo período conforme a 
Tabela 2, a seguir. 

INDICADORES 2000 2010 ACRÉSCIMO 

POPULAÇÃO 1.360.590 hab. 1.409.351 hab. 
48.761 hab. 

(3,45% a mais) 

DOMICÍLIOS 503.536 dom. 574.831 dom. 
71.295 dom. 

(12,40% a mais) 

TAXA DE VACÂNCIA 

(% DE IMÓVEIS VAGOS) 
8,49% 8,51% 0,02% 

Tabela 2: Crescimento populacional e formação domiciliar entre 2000 e 2010 em Porto Alegre. 

Fonte: IBGE, 2000; IBGE, 2010, reelaborada, 2021. 

Segundo os censos de 2000 e 2010 do IBGE, a população de Porto Alegre 
passa de 1.360.590 habitantes, em 2000, para 1.409.351 habitantes. em 2010. 
Um aumento de 48.761 habitantes que representa um acréscimo de 3,45%. Já 
o total de domicílios, em 2000, era de 503.536 domicílios e passou a ser de 
574.831 domicílios, em 2010, segundo o censo (IBGE, 2000; 2010). Um aumento 
de 71.295 domicílios que representa um acréscimo de 12,40%. 

Trata-se de uma contradição quantitativa na medida em que, do ponto de 
vista absoluto, não há um aumento de demanda populacional neste período que 
justifique o aumento da oferta domiciliar. No entanto, a taxa de vacância 
domiciliar permanece praticamente a mesma entre 2000 e 2010: 8,49% do 
estoque, em 2000, e 8,51% do estoque, em 2010. Logo, apesar da falta de 
correspondência entre demanda absoluta e oferta absoluta, Porto Alegre 
apresenta no período a mesma taxa de domicílios ocupados, o que representa 
uma demanda real, que não justifica o aumento da oferta quantitativamente, mas 
sim qualitativamente, em função de uma redistribuição populacional no território 
entre 2000 e 2010, alterando a dinâmica demográfica do município. 

Porto Alegre cresce do ponto de vista do espaço construído, no início do 
século XXI, a partir do preenchimento de vazios urbanos e da expansão em 
direção à periferia atendendo a demandas diferenciadas, o que pressupõe 
alterações nos perfis socioeconômicos (renda) presentes nas diferentes 
localizações, no município. Este panorama vai ao encontro da elaboração de 
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Singer (1973), de que “[...] a demanda de serviços, numa economia capitalista, 
é apenas a demanda solvável e por isso ela cresce em função da renda e não 
em função da população” (SINGER, 1973, p.126). Assim, torna-se 
imprescindível entender as diferenças no comportamento demográfico entre a 
Porto Alegre do século XXI e a Porto Alegre do final do século XX, para a 
compreensão da relação entre demanda e oferta, que, a princípio, se mostraria 
contraditória.     

3.2. CARACTERIZAÇÃO DA PORTO ALEGRE DO SÉCULO XXI: A 
DESIGUALDADE EM INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

Toda sociedade apresenta uma expressão espacial que se materializa a 
partir da ocupação do território. Em Porto Alegre (assim como nos demais 
centros urbanos brasileiros), verifica-se uma lógica centro/periferia que 
organizou, historicamente, as desigualdades socioeconômicas, no território. Tal 
perspectiva se consolida a partir do cruzamento entre variáveis 
socioeconômicas, de acordo com os censos demográficos de 2000 e 2010, do 
IBGE. 

Os dados de trabalho, em Porto Alegre, entre 2000 e 2010, demonstram 
a polarização histórica entre os locais de moradia dos detentores do capital 
(empregadores) e os locais de moradia dos trabalhadores (empregados), no 
território. Estes dois papéis da economia de mercado estão concentrados em 
localizações diferenciadas, no município, na medida em que as localizações das 
principais concentrações de empregadores não costumam coincidir com as 
localizações das principais concentrações de empregados (Figura 1).  

  

Figura 1: % de empregadores do total da população ocupada com 18 anos ou mais. 

Fonte: IBGE, 2000; IBGE, 2010, reelaborada, 2021. 
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A primeira constatação e a mais evidente, diz respeito à baixa 
porcentagem de empregadores, do universo da população ocupada em Porto 
Alegre, por Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs), o que denuncia a 
concentração do capital em uma pequena faixa da população e em poucas áreas 
da cidade. As maiores concentrações ficam no entorno de 10% da população 
ocupada com 18 anos ou mais. Estas localizações são reduzidas em 2000 e se 
tornam ainda mais pontuais em 2010, o que representa o aumento da 
concentração do capital também no território (Figura 1). A maior concentração 
identificada nos mapas corresponde a uma região tradicionalmente ocupada 
pela população de alto poder aquisitivo, em Porto Alegre, e localizada junto ao 
Centro Histórico, na península, enquanto as menores concentrações se 
distribuem ao longo da Zona Sul junto da orla do Rio Guaíba. Trata-se de uma 
concentração que é, ao mesmo tempo, social e espacial. A lógica oposta se 
verifica nos mapas correspondentes à porcentagem de empregados com carteira 
assinada, do universo da população ocupada (Figura 2). 

  

Figura 2: % de empregados, com carteira, do total da população ocupada com 18 anos ou 
mais. 

Fonte: IBGE, 2000; IBGE, 2010, reelaborada, 2021. 

Ao contrário dos empregadores, os empregados vão contar com as 
maiores porcentagens da população ocupada, com 18 anos ou mais, 
correspondente a cerca de 50% com carteira assinada nas principais 
localizações (Figura 2). A dinâmica de ocupação territorial é distinta da dinâmica 
dos empregadores, entre 2000 e 2010. Se os empregadores se concentram em 
pontos bem específicos de Porto Alegre, os empregados passam por um 
processo de desconcentração. No mapa de 2010, praticamente todo o território 
do município (com exceção das localizações específicas dos empregadores) 
corresponde às maiores porcentagens de empregados. Isso quer dizer que, 
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entre 2000 e 2010, reduziram as UDHs em que se observava uma maior 
aproximação entre a porcentagem de empregadores e de empregados, 
normalmente localizadas entre o centro e a periferia. Neste sentido, é possível 
dizer que as desigualdades ficaram mais evidentes, no território, entre 2000 e 
2020.    

 Esta dinâmica territorial do trabalho se materializa na forma de renda. Se 
os empregadores recebem o lucro do trabalho, os empregados recebem o salário 
do trabalho. Assim, as diferenças entre empregadores e empregados se 
expressam também no território em função das diferenças de renda da 
população porto alegrense, entre 2000 e 2010 (Figura 3). 

  

Figura 3: Renda per capital média por domicílio em reais. 

Fonte: IBGE, 2000; IBGE, 2010, reelaborada, 2021. 

A diferença de renda gravada no território porto alegrense confirma a 
desigualdade entre os empregadores (detentores do capital) e os trabalhadores 
(detentores da força de trabalho). Trata-se da relação de exploração histórica 
entre o capital e o trabalho ganhando materialidade no território e na sociedade 
na forma de renda.  

  Esta lógica territorial, fundamentada na desigualdade de renda entre 
empregadores e empregados, apresenta uma associação direta com um outro 
tipo de desigualdade, a desigualdade no nível de formação da população 
ocupada (empregados e empregadores). Esta desigualdade é verificável no 
território nos três níveis de ensino: o fundamental, o médio e o superior. No 
entanto, é o mapeamento da porcentagem da população ocupada com o ensino 
superior completo, entre 2000 e 2010, que se evidencia a correlação direta com 
a desigualdade de renda, como mostra a Figura 4 a seguir.   
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Figura 4: % da população ocupada com o ensino médio completo. 

Fonte: IBGE, 2000; IBGE, 2010, reelaborada, 2021. 

Este mapeamento, associado aos anteriores, evidencia uma relação 
territorial entre renda e educação. As localizações com as maiores 
concentrações de empregadores apresentam não só os mais altos níveis de 
renda, mas também os índices mais elevados de formação educacional, 
enquanto as localizações com as maiores concentrações de empregados, além 
de apresentarem baixos níveis de renda, também apresentam índices menores 
de formação. Se, por um lado, há uma parte privilegiada da sociedade, aquela 
que acessa o ensino superior, ocupando os cargos que exigem qualificação e 
adquirindo maiores rendimentos em função disso, por outro, há uma parte da 
população precarizada ocupando cargos que não exigem uma formação 
qualificada e que pagam baixos salários. São empregos desqualificados que, em 
muitos casos, não garantem o sustento do empregado e da sua família, o que 
impõe a necessidade de um segundo emprego para complementar a sua renda, 
frequentemente na informalidade, sobrecarregando o trabalhador.  

Este contexto de precariedade é ampliado quando é identificada a 
correspondência entre as localizações com as maiores concentrações de 
empregados e as localizações com as taxas de população desocupada, ou 
desempregada, mais elevadas, como montra a Figura 5 a seguir, entre 2000 e 
2010. 
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   Figura 5: % de pessoas da força de trabalho que estão desempregadas. 

Fonte: IBGE, 2000; IBGE, 2010, reelaborada, 2021. 

A força de trabalho está, em alguns momentos, empregada recebendo 
baixos salários e, em outros, está desempregada, sem rendimento, e 
pressionando a parcela empregada, o que tende a resultar na redução dos 
salários, que já são baixos em função de cargos que exigem baixa qualificação. 
Trata-se de um modelo econômico que se sustenta na desigualdade de renda e 
na precariedade do trabalho e que se reflete e se reproduz no espaço em função 
da convergência entre indicadores de trabalho, de renda e de ensino. No entanto, 
apesar de demonstrar uma consolidação territorial, esta estrutura sócio-espacial 
não é algo estático evidenciando transformações importantes. 

 Este movimento não rompe com a estrutura historicamente consolidada, 
mas acrescenta novas camadas de desigualdade ao território. Esta 
transformação se torna evidente quando são comparados os dados de renda a 
partir da renda per capita de 2010 com as 50 UDHs que tiveram os maiores 
acréscimos na renda per capita entre 2000 e 2010 (Figura 6). 

Quando os dados de renda são analisados a partir do acréscimo de renda 
observado em cada UDH entre 2000 e 2010, surgem novas questões 
relacionadas ao comportamento recente da desigualdade e não mais à herança 
histórica cristalizada no território, o que é mais evidente. As 50 UDHs como os 
maiores acréscimos de renda, entre 2000 e 2010, não estão localizadas apenas 
nas áreas onde se verificam as principais concentrações de empregadores, de 
renda e de população ocupada com ensino superior completo. Trata-se de um 
conjunto de novas áreas que destoam do padrão territorial estabelecido na 
medida em que se localizam junto de ocupações irregulares (vilas), conforme a 
Figura 6. 
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Figura 6: As 50 UDHs que tiveram os maiores acréscimos de renda entre 2000 e 2010. 

Fonte: IBGE, 2000; IBGE, 2010, reelaborada, 2021. 

Estas movimentações de capital no espaço são comuns no capitalismo, 
no entanto, destaca-se aqui a variação na forma de expressão territorial destas 
movimentações. As novas localizações apresentam um padrão territorial distinto 
do observado historicamente em Porto Alegre, conforme referências 
significativas (MARASCHIN, 1993; VILLAÇA, 2001; ALMEIDA, 2004). 

A terra urbana passa a apresentar novas formas de exploração a partir de 
novos padrões de uso e ocupação. Estas tendências e suas especificidades, são 
confirmadas a partir de uma produção imobiliária local viabilizada através de 
mudanças na legislação de uso e ocupação do solo e abordada, a seguir, através 
de três empreendimentos representativos destes novos padrões de valorização 
do território nas Zonas Norte, Leste e Sul de Porto Alegre/RS (Figura 6). 

Caso da 

Zona Norte 

Caso da 

Zona Leste 

Caso da 

Zona Sul 
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3.3. A FLEXIBILIZAÇÃO DA LEI E OS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

Os empreendimentos selecionados e analisados a seguir apresentam 
materialidades oriundas de tipos distintos de flexibilização da legislação de uso 
e de ocupação do solo, mas que convergem para um mesmo modelo neoliberal 
de planejamento urbano, entendido aqui como um instrumento do capital. 

3.3.1. De área industrial e de interesse público à área definida em lei específica: 
o caso da Zona Norte 

O caso analisado aqui é parte de um produto imobiliário mais amplo. No 
início dos anos 2000 começou a se configurar na periferia da Zona Norte de 
Porto Alegre um empreendimento imobiliário voltado para a classe média 
intitulado Loteamento Ecoville, no Bairro Sarandi. Uma parcela deste loteamento 
diz respeito ao terreno do Condomínio Fechado Vivenda Ecoville (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Imagens aéreas da área do caso em análise de 2002 (superior) e 2020 (inferior). 

Fonte: Google Earth, 2002; 2020, reelaborada, 2021. 



19 
 

O Loteamento Ecoville conta com uma variedade tipológica. São casas, 
condomínios de edifícios de apartamentos, condomínios horizontais abertos e 
condomínios horizontais fechados, como o caso problematizado aqui. Este 
empreendimento só foi viabilizado, no que diz respeito a sua maior parcela 
territorial, a partir do zoneamento instituído em 1999 com o PDDUA (Quadro 1). 
A nova legislação de uso e ocupação do solo flexibilizou uma antiga área 
destinada ao uso industrial, frequente nesta parcela da cidade no século 
passado, mas que se tornou ociosa em função do processo de 
desindustrialização municipal na segunda metade do século XX. Em substituição 
ao uso industrial, o território passou a ser loteado para o uso residencial.  

REGIME URBANÍSTICO PDDU (1979) PDDUA (1999/2010) 

ZONA 
UTI de interesse público em 

uma UTSI 
Macrozona 3 Cidade Xadrez 

DENSIDADE Sem densidade 
Área especial (conforme 

projeto específico) 

ATIVIDADE Habitação para zeladoria 
Área de interesse 

institucional 

ÍNDICE DE 
APROVEITAMENTO 

Sem IR 
Regime urbanístico próprio 
(definido por Lei Específica) 

TAXA DE OCUPAÇÃO 50% Regime urbanístico próprio 

ALTURA Livre (uso industrial) Regime urbanístico próprio 

  

Quadro 1: Zoneamento do PDDU (1979) e do PDDUA (1999/2010) da área em análise. 

Fonte: PMPA, 1979 e PMPA, 1999/2010, reelaborada, 2021. 

 O zoneamento do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU)4 
gravou, em 1979, a área do condomínio fechado em questão como uma área de 
interesse público em um contexto industrial, o que pressupõe a implantação de 
algum equipamento de grande porte voltado para o uso público enquanto o 
zoneamento do PDDUA gravou a área como de interesse institucional, 
guardando certa semelhança de uso com o zoneamento anterior (Quadro 1). No 
entanto, ao invés de determinar uma regulação como a legislação anterior, a 
nova deixa os índices construtivos a critério de legislação específica definida em 
1994 com a Lei Complementar 324, ajustada pelo Decreto 16.095 de 2008. 
Trata-se de um tipo de flexibilização que viabiliza empreendimentos imobiliários 
fora dos limites legais do zoneamento instituído em função de uma estratégia de 

 
4 O PDDU, de matriz reguladora, foi o plano diretor vigente em Porto Alegre entre 1979 e 1999, 
antecedendo o PDDUA, matriz estratégica (PMPA, 1979; PMPA, 1999). 
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planejamento urbano anteriormente prevista. O regime urbanístico próprio para 
a área em análise se expressa em uma forma legal específica que atende um 
interesse específico de empreender. Verifica-se uma estratégia legitimada a 
partir da lei, mas que apresenta um padrão mercadológico de uso e a ocupação 
do solo a partir da inserção de novas parcelas fundiárias no mercado de terras 
local. 

3.3.2. De parque natural à área mista 2: o caso da Zona Leste 

 O caso representativo da Zona Leste de Porto Alegre se localiza no Bairro 
Jardim Carvalho. Trata-se de um empreendimento imobiliário de grande porte 
intitulado Loteamento Parque General Bento Gonçalves que agrega uma série 
de quadras verticalizadas ao redor de um parque. No início dos anos 2000, o 
parque foi inaugurado marcando o início de implementação de uma proposta 
imobiliária que se consolidaria ao longo dos próximos anos, a partir da 
construção dos condomínios verticais como evidenciam as imagens (Figura 8).     

 

 

Figura 8: Imagens aéreas da área do caso em análise de 2002 (superior) e 2020 (inferior). 

Fonte: Google Earth, 2002; 2020, reelaborada, 2021. 
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 O processo de ocupação é impactante em função da escala da proposta 
como um todo. Trata-se de um produto imobiliário que se constitui ao longo do 
tempo a partir da abertura das vias e de um parcelamento inicial do solo que 
passa a ser gradualmente ocupado com base no mercado. Este modelo de 
produção gera uma nova localização que não seria viável sem uma alteração 
legal significativa desta parcela da cidade em 1999 com a instituição do PDDUA 
(Quadro 2). A legislação de uso e ocupação do solo anterior entendia a área 
ocupada hoje por este empreendimento imobiliário como uma área destinada na 
sua totalidade a um parque natural. Com a nova regulação, viabilizou-se o 
loteamento de condomínios verticais ao redor do parque incorporado ao 
empreendimento como um fator de valorização deste. 

REGIME URBANÍSTICO PDDU (1979) PDDUA (1999/2010) 

ZONA 
Área Funcional (parque 
natural) em uma UTSI 

Macrozona 4 Cidade da 
Transição 

DENSIDADE Não Aplicável  
280 hab./há + 105 hab./há 

(solo criado) 

ATIVIDADE Não Aplicável  Mista 2 

ÍNDICE DE 
APROVEITAMENTO 

Não Aplicável  IA = 1,3 (IA=3 com SC/TPC) 

TAXA DE OCUPAÇÃO Não Aplicável  75% (corpo) e 90% (base) 

ALTURA Não Aplicável  52m 

  

Quadro 2: Zoneamento do PDDU (1979) e do PDDUA (1999/2010) da área em análise. 

Fonte: PMPA, 1979 e PMPA, 1999/2010, reelaborada, 2021. 

A mudança na regulação é evidente. Novamente se trata de uma 
alteração legal que insere uma nova área territorial no mercado de terras que 
passa a estar à disposição do mercado imobiliário movimentado pela construção 
civil. No entanto, a nova legislação não só amplia a área de expansão do 
mercado imobiliário como torna viável um novo produto que se diferencia do seu 
entorno imediato na forma e no conteúdo. Trata-se de um processo de 
flexibilização que transforma uma área de parque natural sem índices de 
ocupação em uma área passível de ser verticalizada com torres de até 52 metros 
de altura que podem ocupar até 75% do lote a partir de um índice de 
aproveitamento que viabiliza a construção de até 3 vezes a área do terreno com 
os acréscimos do solo criado e da transferência do potencial construtivo (Quadro 
2). Este contexto legal oportuniza a produção de uma nova localização e a 
formação de um novo mercado onde até então não era possível existir. Neste 
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sentido, não é o contexto preexistente que condiciona e valoriza a implantação 
do empreendimento, mas a própria proposta em si. 

3.3.3. De área rural à área de desenvolvimento diversificado: o caso da Zona Sul 

O caso da Zona Sul corresponde ao Condomínio Horizontal Fechado 
Terraville. Um grande empreendimento localizado no Bairro Belém Novo, na 
Zona Sul. A partir dos anos 2000, iniciaram as obras de terraplanagem e de 
setorização interna do condomínio. Na atualidade, grande parte das unidades 
territoriais internas estão ocupadas, mas vários terrenos ainda estão vagos, o 
que denuncia a questão da demanda efetiva inexistente para estes grandes 
empreendimentos (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Imagens aéreas da área do caso em análise de 2002 (superior) e 2020 (inferior). 

Fonte: Google Earth, 2002; 2020, reelaborada, 2021. 

 O Condomínio Horizontal Terraville apresenta vários núcleos 
habitacionais distribuídos ao longo de uma imensa área aberta privativa. Trata-
se de um produto imobiliário inserido em um contexto marcado por uma 
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paisagem natural e agrícola, mas que não é incorporada enquanto um elemento 
de valor pela proposta espacial em função do seu fechamento. O valor está no 
grande volume de terra privativa e exclusiva. Em função da sua dimensão 
territorial, o empreendimento é em si mesmo uma vizinhança exclusiva, que só 
se viabilizou legalmente a partir de uma alteração legal significativa. 

REGIME URBANÍSTICO PDDU (1979) PDDUA (1999/2010) 

ZONA 
UTP com potencial rural em 

uma UTSE 
Macrozona 8 Cidade 

Rururbana 

DENSIDADE Não regulada 17 hab./há 

ATIVIDADE Habitação unifamiliar 
Área de desenvolvimento 

diversificado 

ÍNDICE DE 
APROVEITAMENTO 

IR = 0,2 + 5m²/m da testada 
do terreno 

IA = 0,2 

TAXA DE OCUPAÇÃO 20% 20% 

ALTURA 2 pavimentos 9m 

  

Quadro 3: Zoneamento do PDDU (1979) e do PDDUA (1999/2010) da área em análise. 

Fonte: PMPA, 1979 e PMPA, 1999/2010, reelaborada, 2021. 

 Comparando-se os usos e as formas de ocupação a partir dos índices 
construtivos previstos pelas duas legislações para a área em questão, não se 
evidencia nenhum elemento legal que tenha inviabilizado a proposta no 
zoneamento do PDDU e que a tenha viabilizado a partir de 1999 com o 
zoneamento do PDDUA (Quadro 3). A diferença não está na regulação do uso 
do solo e nem na regulação da forma de ocupação em função dos índices 
construtivos de forma absoluta, mas no limite de economias. A partir do Artigo 
216° do PDDU, foi instituída uma fração ideal de terreno e coisas comuns não 
inferior a 0,02 para as áreas de ocupação extensiva, o que significa que, 
independentemente do tamanho do terreno, fica fixando um número máximo de 
50 economias, quantidade consideravelmente inferior ao número de economias 
do Terraville. Com a nova legislação, a fração ideal mínima passa a ser uma 
quota ideal mínima deixando de ser uma variável relacional e passando a ser um 
valor absoluto, o que torna variável o número de economias em função do 
tamanho do empreendimento que não apresenta limite territorial máximo5 tanto 

 
5 Os condomínios horizontais fechados apresentam um limite máximo por lei de até 22.500m² 
somente nas áreas de ocupação intensiva no PDDU e nas áreas de ocupação intensiva gravadas 
como predominantemente residencial, mistas e especiais de interesse cultural no PDDUA, na 
medida em que para as áreas predominantemente produtivas o limite é de 4ha e para as áreas 
de proteção do ambiente natural não há limite (Anexo 8, PDDUA). 
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no PDDU como no PDDUA para as áreas de ocupação extensiva e rarefeita, 
respectivamente. Para as áreas de desenvolvimento diversificado na parcela de 
ocupação rarefeita da cidade, área analisada aqui, esta quota é de 2.000m² do 
terreno segundo o Anexo 8 do PDDUA, o que significa que acima de 100.000m² 
de área a quota passa a ser mais vantajosa do que a fração da legislação 
anterior, pois passa a permitir mais de 50 economias por empreendimento. Trata-
se de uma alteração legal que beneficia e estimula a produção de 
empreendimentos de grande porte, como o analisado aqui. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclui-se que a mudança na legislação a partir de um processo 
neoliberal de flexibilização da regulação do uso e da ocupação do solo 
possibilitou uma transformação no mercado imobiliário de Porto Alegre/RS. No 
entanto, a mudança na materialidade não ocorreu apenas em função do novo 
zoneamento e dos novos índices construtivos, mas, sobretudo, em função de 
uma base fundiária com características diversas.  

Os três casos analisados aqui evidenciam alterações no zoneamento de 
uso e de ocupação do solo, via PDDUA, que representaram a inclusão de novas 
glebas no mercado de terras disponíveis para o mercado imobiliário residencial 
explorar. No empreendimento da Zona Norte, a área gravada como de uso 
industrial anteriormente passou a ser definida a partir de lei específica originando 
um condomínio horizontal fechado. Já no empreendimento da Zona Leste, a área 
reservada para um parque natural na legislação anterior se tornou de uso misto 
resultando em um loteamento de condomínios verticais. E, por último, no 
empreendimento da Zona Sul, a área caracterizada pelo potencial rural passou 
a ser uma área de desenvolvimento diversificado, o que representou uma 
flexibilização no número máximo de economias por condomínio por unidades 
autônomas originando um dos maiores empreendimentos imobiliários da cidade. 
Nos três casos, o processo de flexibilização legal inseriu no mercado de terras 
para a exploração residencial grandes área territoriais com características 
industriais, naturais e rurais, respectivamente. Logo, mais do que a flexibilização 
como desregulamentação do uso e da ocupação do solo em si, o que de fato 
viabilizou a produção imobiliária analisada aqui foi a inclusão de áreas territoriais 
no mercado com as condições fundiárias necessárias à operacionalização da 
flexibilização proposta pelo Estado. 

Tal consideração se evidencia em função da relação entre uma 
flexibilização generalizada e uma materialidade particularizada.  A flexibilização 
não é colocada em prática em todo território, porque o mercado seleciona as 
localizações mais apropriadas para se tornarem mercadorias, o que envolve uma 
ponderação entre o que o entorno oferece enquanto valor a ser incorporado pelo 
empreendimento e o que a estrutura fundiária do empreendimento oferece para 
a geração de valor. Assim, a flexibilização da regulação de uso e ocupação do 
solo não determina as escolhas locacionais do mercado e tão pouco as 
materialidades produzidas, mas influencia em ambas ao ofertar novas 
possibilidades de uso e ocupação do território. Trata-se de uma nova forma de 
participação do Estado na produção do espaço urbano distinta da que era 
desenvolvida até então quando este regulava a produção a partir do zoneamento 
de uso e ocupação do solo. Neste período, que precedeu a flexibilização, tanto 
as localizações como as materialidades produzidas eram reguladas e 
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determinadas pelo Estado, produzidas pela indústria da construção civil e 
realizadas no mercado como mercadorias. Com a flexibilização, a função de 
regulação da produção deixa de ser desempenhada pelo Estado que a transfere 
para o mercado.  

Esta transferência de atribuição na cadeia produtiva das cidades é 
materializada e evidenciada no espaço a partir da mudança nos parâmetros de 
regulação do uso e da ocupação do solo por meio da flexibilização. Os índices 
construtivos deixam de ser parâmetros de regulação e passam a ser parâmetros 
de potencialização do valor imobiliário a ser extraído da estrutura fundiária que 
se torna, além de base para a materialização do produto imobiliário, o parâmetro 
de regulação do uso e da ocupação do solo. Trata-se da constituição de uma 
nova racionalidade reguladora do espaço que deixa de estar associada ao 
zoneamento, porque flexibilizado, e passa a estar associada à forma como a 
terra é parcelada. O instrumento de regulação fundiária se transforma em um 
mecanismo fundiário de regulação do espaço operado pelo mercado. O efeito 
não poderia ser mais perverso, na medida em que esta nova racionalidade tende 
a cristalizar e a intensificar a materialização da desigualdade social no espaço 
por meio de novas localizações cada vez mais exclusivas e excludentes, 
sobretudo, no subdesenvolvimento. 
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