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Resumo: 

No âmbito do capitalismo internacional, nos últimos 30 anos, há uma completa 
redefinição da divisão regional do trabalho no território brasileiro, imbricada em uma 
reestruturação inter-urbana e intra-urbana. A verticalização parece ser um dos lados 
dessa reestruturação ainda pouco examinados, bem como a existência de uma 
relação entre o capital imobiliário, financeiro, fundiário e produtivo, que no processo de 
verticalização realizam uma estratégia de interesse mútuo. Visando investigar a 
atuação do capital imobiliário, financeiro, fundiário e produtivo na cidade de Catalão 
(GO) via verticalização de empreendimentos imobiliários, de 1977 a 2007. As diversas 
contribuições de natureza teórico-metodológicas permitiram enriquecer sobremaneira 
esse artigo, revelando a complexidade e a relevância da problemática em questão. 
 
 
Palavras-chave: Urbanização, Especulação imobiliária, verticalização. 
 

Abstract:  
 
Within the framework of international capitalism over the last 30 years, there is a 
complete redesign of the regional division of labor in the Brazilian territory, imbricated 
in a restructuring inter-urban and intra-urban. The verticalization seems to be one of 
the sides of the restructuring still not examined, as well as a link between the capital 
real estate, finance, land and productive, which in the process of performing a 
verticalization strategy of mutual interest. Aiming to investigate the role of capital in real 
estate, financial, and productive land in the city of Catalan (GO) via verticalization of 
real estate ventures, from 1977 to 2007. The various contributions of a theoretical and 
methodological helped enrich particularly this article, revealing the complexity and 
relevance of the issue in question. 
 
Keywords: Urbanization, real estate speculation, verticalization. 
 



 

A VERTICALIZAÇÃO EM CATALÃO (GO): os condomínios residenciais (1975 – 
2005) 

 

Priscila Celeste Martins 
Mestranda em Geografia  

Universidade Federal de Goiás-Campus Catalão 
cm.priscila@gmail.com 

 

1 INTRODUÇÃO 

Na opinião de Barreira (2003, p.315), “os discursos sobre a cidade 

estão circunstanciados a diferentes contextos e múltiplas interlocuções [....] A urbe tem 

sido, desta forma, ponto de referência para se nomear a vida social moderna com 

seus problemas e utopias.” No âmbito do capitalismo internacional, nos últimos 30 

anos, há uma completa redefinição da divisão regional do trabalho no território 

brasileiro, imbricada em uma reestruturação inter-urbana e intra-urbana. Sob este 

aspecto, já em meados de 1950, com a construção de Brasília, o perfil sócio-

econômico do sudeste goiano passa por uma significativa transformação. Com o 

rápido processo de urbanização da sociedade brasileira, incitado pela industrialização, 

a demanda por terra urbanizada aumentou muito, fazendo desse espaço uma 

referência para a especulação com terras. Nesse sentido, o Estado reordena o espaço 

urbano de Catalão (GO), estabelecendo novas relações sociais de produção e das 

forças produtivas envolvidas nesse processo.  

Na década de 1970, com o asfaltamento da BR-050, abrem-se as 

fronteiras do município, com conseqüente incorporação de territórios. A concentração 

espacial da população, associada ao desenvolvimento das forças produtivas, induz 

mudanças significativas não apenas nas atividades econômicas e nos ambientes 

construídos, mas nos padrões de consumo e de bens de serviço.  

Conseqüentemente, os terrenos centrais tiveram seus preços 

inflacionados, pois, suas ofertas atingiram níveis de saturação, acentuando-se a 

especulação imobiliária.  Isso acontece em virtude da industrialização, da 

modernização da agricultura, da exploração de minérios, dentre outros fatores. 

Agravando esta tendência, houve também neste período acentuado crescimento 

populacional na área urbana da cidade na década de 1980, bem como o encolhimento 

na área e no número de pequenas propriedades no campo.  

Em finais da década de 1990,  a especulação imobiliária deixou de 

se concentrar nos bairros centrais e passou a se dirigir para os bairros “periféricos”, os 



 

quais apresentavam cotas de nível médias, largas avenidas, alguns equipamentos 

urbanos, infra-estrutura, fácil acesso ao centro e visavam a transferência das antigas 

“elites” econômicas  e políticas para áreas de clima ameno, com vantagens 

locacionais. Observa-se, também, que as repetidas campanhas publicitárias de 

lançamentos e vendas de loteamentos destinados às classes média e alta, indicam 

que o mercado imobiliário local passou a investir mais neste segmento, como 

estratégia de comercialização de imóveis. 

A partir da especulação imobiliária o espaço urbano é (re)organizado 

e (re)dimensionado por meio do capital, tendo como conseqüência o encarecimento da 

moradia urbana, os vazios urbanos e a má utilização da infra-estrutura urbana. Assim, 

todas as esferas sociais são atingidas pela especulação imobiliária. 

De forma desordenada, a  cidade passou a se expandir por 

todos os lados (Bueno, 2006). Buscando o problema, a Prefeitura Municipal cria, a 

partir de 2002, leis municipais que obrigam os novos loteamentos a terem a infra-

estrutura básica para sua implantação de impostos progressivos a loteamentos não 

edificados. O capital (re) organiza suas estratégias e promove, no espaço intra-urbano 

a verticalização como aproveitamento de espaços vazios e (re) aproveitamento dos 

espaços mais valorizados. 

Nesse contexto, o mercado imobiliário se posiciona em um 

papel central na transformação do espaço urbano capitalista, representando um dos 

principais agentes que, ao consumir e produzir espaço, utiliza-se de práticas que 

conduzem a um constante processo de (re)organização espacial que se faz via 

incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densificação do uso do solo, 

relocação diferenciada da infra-estrutura e mudanças do conteúdo social e econômico 

de determinadas áreas da cidade. Assim, a verticalização é concebida como um 

processo de produção do espaço, caracterizado por um estágio avançado de 

exploração capitalista do solo urbano (SOUZA, 1989). 

Sob esse aspecto, propõe-se uma discussão teórico-metodológica 

dentro da perspectiva geográfica, analisando o fenômeno urbano em seu processo de 

transformação, enquanto meio, condição e produto do processo de (re)produção do 

capital, uma vez que a cidade é produto das relações sociais e seu espaço se torna 

mercadoria através das relações de trabalho. Além disso, é preciso acompanhar o 

movimento contínuo do capital na cidade, já que a análise da cidade enquanto 

mercadoria introduz um momento novo na Geografia, com a introdução de conceitos 

marxistas na análise das cidades. 



 

A análise geográfica do mundo é aquela que caminha no 

desvendamento dos processos contitutivos do espaço social. Portanto, não há teoria 

deslocada da realidade. Assim, o interesse por essa problemática deriva do projeto de 

Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) onde, em trabalho de campo, fica evidente a 

exclusão de moradores de bairros antigos, no que se refere à saneamento básico, 

asfalto, transporte público e o incentivo do município aos especuladores imobiliários, 

nos loteamentos onde já havia água, esgoto, asfalto e toda estrutura para a instalação 

das “elites locais”. 

Nesse sentido, como profissionais ligados ao Saber Geográfico, que 

almejam analisar o espaço urbano além da paisagem, atenta-se para o que está por 

trás da aparência, buscando compreender o fenômeno urbano em seu contínuo 

processo de transformação e seu reflexo na sociedade. A preocupação com o espaço 

permeia os estudos geográficos nos mais diversos aspectos. No entanto, primamos 

pela discussão em torno da especulação imobiliária, por apresentar características 

peculiares no município de Catalão (GO) e pela escassez de estudos inerentes ao 

tema no município.  

As literaturas consultadas são de fundamental importância para o 

aflorar do espírito crítico e investigativo, pré-requisitos necessários para 

aprimoramento do conhecimento cientifico e geográfico. Além disso, permitem 

contribuir para o enriquecimento do corpo teórico-conceitual da Geografia e chamar os 

cidadãos à participação social no sentido de reivindicar do Estado melhorias na 

qualidade de vida dos moradores de bairros mais antigos e não somente nos bairros 

de status.  

Nesse sentido, a verticalização parece ser um dos lados da questão 

da urbanização ainda não examinados, e propõe para o entendimento do processo de 

produção e apropriação do espaço urbano a existência de uma relação entre o capital 

imobiliário, o capital financeiro, o capital fundiário e o capital produtivo, que no 

processo de verticalização realizam, no espaço/tempo limitado, uma estratégia de 

interesse mútuo. Além disso, é preciso acompanhar o movimento contínuo do capital 

na cidade, já que a análise da cidade enquanto mercadoria introduz um momento novo 

na Geografia, com a introdução de conceitos marxistas na análise das cidades. 

 
METODOLOGIA: 

 

Como considera LEEF (2004) deve haver um “[...] esforço de se 



 

pensar a articulação das ciências capazes de gerar um principio, um método e um 

pensamento integrador do real, para desembocar num saber que transborda o 

conhecimento cientifico e questiona a racionalidade da modernidade.” (LEEF, 2004, p. 

17) Assim, a interlocução com as mais diversas ciências permitirá enriquecer 

sobremaneira a pesquisa, como Spósito, Carlos, Corrêa, Singer, Soja, Seabra, Souza, 

entre outros.Na etapa teórica, considera-se o levantamento bibliográfico de artigos, 

periódicos, obras, teses, dissertações, monografias relevantes para a formação do 

corpo teórico-metodológico referente à temática proposta, com o objetivo de interpretar 

as transformações do espaço urbano a partir da especulação imobiliária. A junção 

dessas contribuições permite enriquecer, sobremaneira, o tema em estudo.  

Na etapa de campo, será realizada a análise de documentos da 

Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Catalão (GO), sendo esses, contratos 

de desmembramento da área pesquisada, planilhas de custos para implementação 

dos novos loteamentos, Plano Diretor da cidade e memorial de caracterização dos 

novos loteamentos. Aplicação do roteiro de entrevistas com os moradores, os ex-

proprietários fundiários e com os incorporadores dos novos loteamentos, com sua 

respectiva transformação em dados (tabelas, gráficos). Organização do material 

ilustrativo da pesquisa como fotos e mapas obtidos do LABGEO-CAC/UFG. 

 
2  A VERTICALIZAÇÃO EM CATALÃO (GO): os condomínios residenciais (1975 – 

2005) 

 
Conforme Mumford (1991), a cidade desde seus primórdios, foi 

tratada não como uma instituição pública, mas como uma “aventura comercial privada” 

a ser moldada de qualquer modo que pudesse aumentar a rotatividade e fazer 

encarecerem ainda mais os valores dos terrenos. Em Catalão (GO), essa “aventura 

comercial privada” faz-se presente, com mais veemência principalmente nos últimos 

trinta anos.  

Na década de 1970, com o asfaltamento da BR-050, abrem-se as 

fronteiras do município. Como conseqüência, a região passa a ser identificada como 

uma “região dinâmica” que Becker (1982) apud Bueno (2006, p. 175) define como 

“uma região periférica em lento crescimento e de reserva para a expansão do sistema 

econômico”. Emerge daí a incorporação de territórios, a concentração espacial da 

população, associada ao desenvolvimento das forças produtivas, que induz mudanças 



 

significativas não apenas nas atividades econômicas e nos ambientes construídos, 

mas nos padrões de consumo e de bens de serviço. 

Assim, propõe-se uma discussão teórico-metodológica dentro da 

perspectiva geográfica, analisando o fenômeno urbano em seu processo de 

transformação, enquanto meio, condição e produto do processo de (re) produção do 

capital. Neste sentido, a existência simultânea de velhas e novas formas na paisagem 

urbana de Catalão em um movimento dialético, é marcada por relação da sociedade 

como espaço natural, transformando-o progressivamente em ambiente urbanizado. 

Sob esse viés, história catalana, é marcada pelas áreas rurais que foram sendo 

incorporadas progressivamente, em áreas urbanas, sejam elas com construções 

edificadas ou não.  

Dialeticamente, a expansão urbana para o alto pode ser observada  

não apenas nas grandes metrópoles nacionais e regionais, mas também nas cidades 

médias e até mesmo nas pequenas. Nesse sentido, o adensamento de determinadas 

áreas urbanas, através da construção de edifícios ocorre geralmente, nas regiões 

centrais da cidade de Catalão.  

Além do crescimento quantitativo e qualitativo das cidades de 

pequeno e médio porte, o aparecimento desses novos empreendimentos residenciais 

vem alterando as relações entre o centro e a periferia nas cidades de porte médio, 

promovendo uma reestruturação da cidade. A análise da dimensão espacial da 

verticalização brasileira mostra que este processo ao introduzir-se no corpo da cidade 

provoca uma diferenciação funcional e social desta. Portanto, a verticalização é um 

fenômeno que afeta as relações sociais das mais diversas camadas da sociedade.  

Analisando a relação entre o centro e a periferia das cidades, as 

formas de extensão territorial urbana nas cidades subdesenvolvidas, Santos (1981, p. 

187- 202) afirmava que o livre jogo da especulação é responsável pelo deslocamento 

do habitat popular para a periferia, fazendo com que, dentro da cidade, a 

acessibilidade aos diferentes serviços, mais concentrados na área central, varie em 

função das rendas de cada grupo social, gerando “cidades justapostas”, mal 

vinculadas entre si, dentro da própria cidade. 

No explicitar de Spósito (1991) as áreas residenciais ricas afastaram-

se do centro à procura de ares mais limpos, e as famílias de maior poder aquisitivo 

passaram a construir suas casas distanciadas da linha da rua. Desse modo, os 

empreendimentos imobiliários (bairro de elites econômicas e políticas em busca de 

status social) e localizam-se na periferia da cidade.  



 

A verticalização, concebida como um processo de produção do 

espaço, caracterizado por um estágio avançado de exploração capitalista do solo 

urbano (SOUZA, 1989). Para a classe média o espectro de opções é mais amplo, 

variando entre estas duas modalidades de moradia. O morar em edificações verticais 

normalmente é visto como uma forma de ascensão social. O status de se morar em 

um prédio está normalmente associado à garantia de uma maior segurança.  

Os agentes produtores da verticalização dividem-se, segundo Souza 

(1994), em pelo menos três tipos: os incorporadores, os construtores e os vendedores. 
O mesmo agente pode entretanto assumir estes três tipos, ou apenas um ou dois 

deles. Os tipos de agentes produtores podem, portanto, agregar-se ou desagregar-se, 

dependendo do empreendimento realizado. Ao incorporador cabe a compra do 

terreno, a aprovação da planta do edifício na Prefeitura e o registro da incorporação no 

cartório de imóveis. É ele que corre os riscos do mercado. O construtor é o produtor da 

mercadoria a ser comercializada, ou seja, o produtor das edificações elevadas. Este é 

escolhido mediante concorrência entre empresas construtoras. O vendedor é o agente 

comercializador da mercadoria. Esta comercialização é feita por unidades 

(apartamentos) e neste processo um papel de destaque é assumido pelas imobiliárias.  

A mídia por sua vez, tem papel fundamental no sucesso do 

empreendimento vertical para a classe média. A moradia vertical é considerada mais 

que um artigo a ser consumido, é considerado alvo do desejo da sociedade. Insere-se 

nessa estratégia, a mídia televisiva, impressa, visual e também a propaganda informal 

(boca-a-boca). As campanhas publicitárias exaltam a qualidade da área e obtém 

financiamento do Estado para implantação da infra-estrutura, refletindo na valorização 

do preço da terra. 

Ainda nessa direção, os agrupamentos de edificações verticais, 

denominados geralmente de conjuntos, representam um processo recente de 

combinação entre expansão horizontal e vertical das cidades. Ao contrário dos 

loteamentos isolados e elitizados, que se concentram sobretudo nas zonas onde o 

preço do solo é mais alto, essa modalidade densa de construção surge da 

necessidade de se oferecerem moradias de massa o mais barato possível. Mostra-se, 

assim, que a diferenciação social entre os edificações verticais coincide com padrões 

de funcionalidade bastante diferenciados. 

Este cenário mostra que o processo recente de verticalização em 

Catalão abrange um espectro social bastante amplo, abrangendo quase todas as 

camadas sociais. Se anteriormente apenas as classes mais abastadas tinham acesso 



 

às edificações verticais, hoje cada vez mais o mercado deste tipo de habitação 

procura voltar-se também para a fatia formada pelas camadas mais populares. 

Com a redução do custo da construção, seja pela localização em 

terrenos menos valorizados, seja pela possibilidade de maior oferta de unidades, 

atinge-se uma nova faixa de mercado, representada sobretudo pelos compradores da 

classe média-baixa.  

Por sua vez, as áreas ainda não construídas, dentro da lógica do 

capital, estão destinadas a futuras especulações imobiliárias, uma vez que, “é a 

procura que suscita o preço da terra e não o encontro no mercado de produtores e 

compradores de solo.” (RIBEIRO, 1996 apud BUENO, 2000, p. 152).   

Portanto, a terra é considerada uma mercadoria que possui valor de 

uso e valor de troca e que agrega valor no espaço urbano, reforçando a distinção entre 

os grupos sociais. Por conseguinte, os terrenos de maior preço, geralmente são 

utilizados para as melhores construções, atendendo à demanda solvável. Em 

contrapartida, os terrenos com menores preços e pior localizados serão utilizados na 

construção de residências inferiores, a serem habitadas pelos que dispõem de menor 

renda (CORRÊA, 1995). 

Dada a especulação desses empreendimentos, a atuação do poder 

público é, conseqüentemente, decisiva para o crescimento e controle das cidades, 

principalmente para que se possa manter a qualidade de vida, sobretudo nas áreas 

mais adensadas. Destaca-se aí a elaboração de legislações e normas vinculadas ao 

uso do solo, leis de zoneamento e código de obras, bem como, a fiscalização no 

cumprimento das mesmas.  

Considerando-se que a construção socioespacial da cidade é 

designada pelos mecanismos de mercado, o uso do solo urbano é considerado 

mercadoria e as pessoas que possuem maior poder aquisitivo constituem-se o público 

alvo dos vendedores. As ações acumuladas através do tempo sobre o espaço, 

atribuem a este uma estrutura que sempre deve ser considerada pelo mercado. Para 

voltar atuar novamente, novas estratégias devem ser articuladas pelos incorporadores 

em parceria com construtores e  vendedores, a fim de promover a rotatividade do 

capital imobilizado. 

Como alternativa, Almeida (2005) explica: 

Assim, as novas torres de apartamentos vão, rapidamente, 
alastrando-se pela cidade, repercutindo em novas vias de 
trânsito, no surgimento de novas centralidades urbanas, na 
gentrificação de parques e praças públicas. Constrói-se, pouco 
a pouco, uma cultura privada definidora de novos valores de 



 

consumo e imagem, estabelecendo novas barreiras sociais. 
Esta desmedida ocupação territorial maquinada pelas grandes 
construtoras e fomentada por estes novos grupos sociais 
causa, ao longo do tempo, danosas conseqüências ao meio 
ambiente, com sérias propensões à irreversibilidade. 
(ALMEIDA, 2005, p. 01) 
 

Esse processo sócio-econômico culmina no processo de valorização, 

desvalorização e (re)valorização da terra urbana e do estoque de edificações para 

gerar novas centralidades (LACERDA et al, 1998) e conseqüentemente produzem 

uma reestruturação da cidade, com fragmentação e (re) organização do espaço 

urbano. 

Catalão, cidade localizada no Sudeste Goiano, localizada na 

Mesorregião Sul Goiana e Microrregião de Catalão, compreendendo as coordenadas 

47º17’ e 48º12’ Long. W Grt e os paralelos 17º28’ e 18º 30’ Lat. possui acesso aos 

principais centros consumidores do país: Goiânia (GO), Uberlândia (MG), Brasília 

(DF), São Paulo (SP). A cidade vem nos últimos 30 anos se destacando entre as mais 

importantes cidades do Estado. É inevitável que uma cidade como Catalão, com 

localização privilegiada, abundantes recursos minerais e com um invejável potencial 

econômico seja pólo de atração de mão-de-obra, de investimentos e da atuação do 

capital incorporador na (re)organização do espaço urbano. 

Guardadas as devidas especificidades, Catalão apresenta uma 

estrutura urbana marcada pela atuação dos agentes imobiliários que regulam os 

mecanismos de mercado com fins de especulação. Analisar o mercado imobiliário, 

com suas estratégias capitalistas, atuando sobre o espaço urbano demonstra a 

dinâmica de um setor que, gerenciando diversos componentes, em especial, nas 

áreas residenciais da cidade, cria e recria espaços transformando a paisagem urbana 

e traduzindo-se em um relevante recurso para a compreensão da própria dinâmica de 

(re)estruturação intra-urbana. 

Os empreendedores imobiliários buscam lucratividade: todo o 

potencial construtivo permitido pela lei deve ser aproveitado, elevando-se ao máximo o 

número de unidades habitacionais por empreendimento, o que reduz 

proporcionalmente o custo de produção. Essa redução de custo de produção unitário 

deve-se ao domínio de eficientes tecnologias de construção e de otimizados 

processos de produção. 

 
3 CONSIDERAÇÕES  

 



 

Sabe-se que o setor da construção civil é que mais emprega mão-de-

obra em todo o Brasil. À medida que acumula-se capital, por um lado investe-se em 

novas tecnologias e aperfeiçoamento de processos, enquanto por outro lado investe-

se em novos empreendimentos imobiliários.  

Em verdade, as áreas rurais em proximidade com as áreas urbanas 

promovem a especulação imobiliária e conseqüentemente a segregação sócio-

espacial. Visando aspectos estritamente financeiros, as estratégias são articuladas 

pelos proprietários fundiários, promotores imobiliários e o Estado.  

Nesse sentido, os loteamentos, considerados espaços vazios na 

área urbana da cidade  de Catalão (GO) estavam aguardando o momento oportuno de 

sua valorização no mercado. Com a alteração na legislação municipal e no Plano 

Diretor de 2004, os loteamentos vazios na área urbana da cidade passam a ter 

impostos progressivos e para a implantação de novos loteamentos, o empreendedor 

deve propiciar a infra-estrutura básica (água, esgoto, asfalto, etc.). 

Assim, para evitar a tributação mais elevada do IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano) e os altos custos de desmembramento de glebas e 

implantação da infra-estrutura, os incorporadores em parceria com os construtores e 

os vendedores, decidiram edificar verticalmente propriedades no espaço intra-urbano 

da cidade, em áreas onde o Estado, entendido aqui como o poder público municipal, já 

havia implantado a infra-estrutura necessária para se ter à valorização da área. 

Além disso, arquitetos e engenheiros, visualizando a expansão 

vertical da cidade nos últimos anos, migraram  de outros estados para Catalão, 

sudeste goiano, a fim de implantarem aqui suas construtoras e empreendedoras e 

usufruírem da potencialidade local à atuação do capital imobiliário. 

A mídia por sua vez, tem papel fundamental no sucesso do 

empreendimento imobiliário já que ela atua pregando ideologias e dirigindo as 

“necessidades” de consumo da elite. Não basta ter infra-estrutura, boa localização 

geográfica, amenidades se ele não é considerado artigo a ser consumido e mais que 

isso, se ele não é considerado alvo do desejo da sociedade de consumo dirigido. É 

preciso ter um discurso que seja absorvido pela sociedade e que traga retornos 

financeiros a curto prazo. Insere-se nessa estratégia, a mídia televisiva, impressa, 

visual e também a propaganda informal (boca-a-boca). 

Nesse sentido, a verticalização existente em Catalão (GO) parece 

indicar ou estimular a área de seu entorno para ser futuramente mais verticalizada, até 



 

porque é uma área que já apresenta tendência para isto, em virtude dos gabaritos 

apresentados pelos edifícios identificados.  

Essas são considerações preliminares de uma pesquisa em 

andamento. Portanto, podem ser confirmadas ou refutadas ao longo do processo da 

pesquisa cientifica, dada a amplitude do conhecimento científico e suas mais diversas 

bases teórico-conceituais. 
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