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RESUMO: A proposta deste trabalho é discutir teoricamente, com bases empíricas, o processo de construção de 
representações espaciais e espaços de representação na cidade de Petrópolis. A cidade é reconhecida como a única 
cidade imperial das Américas e, por esse motivo, o histórico de produção e apropriação de seu espaço urbano é 
motivo de muita polêmica e contradições. Através de uma análise geohistórica da função da cidade, com suas 
diferentes rendas monopolistas, buscamos mostrar um traço marcante das políticas territoriais em Petrópolis: o 
controle territorial de grupos privilegiados sobre o que chamamos de espaços de raridade. Tais grupos se 
apropriam de tais áreas para fins especulativos, de lazer ou de segundas residências. Atualmente, a velha cidade 
histórica dá espaço a uma nova cidade ecoturística, mantendo sua função inicial de forma repaginada nos moldes 
da preocupação neoliberal atual: a questão ambiental. Este é um dos focos deste trabalho, que objetiva-se a 
discutir que a questão ambiental pode gerar uma renda monopolista da terra. Assim, propomos revelar que tais 
práticas e concepções espaciais, dialeticamente, geram processos de exclusão no campo do vivido, ampliando a 
favelização e a precariação das condições de vida dos habitantes. 
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1. Introdução 
 

Petrópolis é um município situado na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro - 
Brasil, com cerca de 400 mil habitantes (IBGE, 2007), rota de intenso turismo de fim-de-
semana dos cariocas.  
 A cidade é reconhecida nacionalmente e internacionalmente por fazer parte da 
História Imperial Brasileira. Na segunda metade do século XIX, durante os verões, as belezas 
cênicas da região serrana fluminense, com seu clima ameno, a exuberância da Mata Atlântica 
e as escarpas cristalinas encachoeiradas do Planalto Atlântico, motivaram a mudança da corte 
imperial, para a região. As viagens eram tão freqüentes que o Imperador decidiu fundar uma 
cidade para seu repouso e lazer. Assim surge Petrópolis: a “Cidade de Pedro” ou “Cidade 
Imperial”. A primeira cidade planejada das Américas.  

Deste modo, Petrópolis chegou a ser a capital do Brasil por alguns períodos de 
regência do Imperador D.Pedro II, nas ocasiões de seu veraneio na cidade. A presença política 
do Imperador acabou contribuindo, também, para o surgimento de duas vocações econômicas 
da cidade: 1) a reafirmação do turismo, quando a sua antiga residência foi transformada em 
um Museu Imperial - o único da América Latina; 2) o início do desenvolvimento industrial do 
município, principalmente na fixação das indústrias têxteis entre o final do século XIX e a 
primeira metade do século XX.  

No final dos anos 50, houve um grande surto migratório para a cidade devido ao 
grande desempenho econômico das indústrias têxteis. Tal fato favoreceu o início de um 
crescimento desordenado, sobretudo, nas encostas íngremes e nas margens dos rios do sítio 
urbano. Entretanto, a partir dos anos 70, com a falência da maior parte das indústrias têxteis 
tradicionais – que não acompanharam os avanços tecnológicos do capitalismo vigente – a 
economia da cidade entrou em colapso. Governo e população tiveram dificuldades em 
redescobrir caminhos para o desenvolvimento. Por muitos anos, a cidade se tornou dormitório 
para aqueles que só encontravam opções de emprego na capital do estado, enquanto 
migrantes ainda chegavam, movidos pelo sonho da pujança industrial. Nessa fase, as 
ocupações desordenadas se alastraram pelo município. 

Durante o período de decadência econômico-industrial, sua vocação turística 
(especificamente como sede de segundas residências) foi um dos meios de sobrevivência para 



o setor econômico, aguçando a especulação imobiliária no distrito sede, mas principalmente, 
nas regiões menos adensadas do município.  

O avanço das ocupações sobre as áreas remanescentes de Mata Atlântica preocupou 
as classes mais esclarecidas e os moradores de segunda residência (dentre estes, 
personalidades importantes do mundo artístico, político e econômico do país) que 
criaram um movimento em prol da preservação de tais áreas. No início dos anos 80, o 
movimento ambiental de Petrópolis conseguiu a aprovação do decreto de criação da 
primeira Área de Proteção Ambiental Federal do Brasil – a APA-Petrópolis.  

A APA-Petrópolis é a maior APA urbana do país e desde a sua criação, os 
representantes do Poder Municipal e Federal, bem como os representantes da sociedade civil 
organizada, encontraram dificuldades para conciliar os diferentes interesses sócio-econômicos 
com a preservação dos recursos do patrimônio natural-cultural, aliado às necessidades sociais 
da municipalidade.  

Atualmente, várias políticas municipais visam mediar tais interesses com as 
necessidades impostas pela unidade de conservação, como a aprovação da LUPOS – Lei de 
Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo do Município de Petrópolis. No entanto, após dez 
anos de seu decreto, observamos vários conflitos de ordem jurídica e social, como a 
ampliação da ocupação em áreas de risco (sujeitas aos deslizamentos e/ou inundações) e a 
aprovação de projetos imobiliários em zonas de preservação permanente.  

Esse processo favoreceu o aumento do faturamento da prefeitura através da 
arrecadação de impostos urbanos (IPTU) e do comércio local através do consumo por 
parte dos moradores de fim-de-semana. Portanto, o que se percebe, a priori, é que, na 
maioria das vezes, tais políticas têm beneficiado mais os grupos privilegiados (classes 
média e alta), quanto ao parcelamento e uso do solo, principalmente no tocante a 
valorização dos lotes nas áreas verdes (com o apoio dos dirigentes da APA), para satisfazer 
um novo capital das classes mais favorecidas – ‘o verde’, enquanto espaço de raridade. 
  Diante de tais fatos, o presente trabalho objetiva-se a analisar, especificamente, o 
processo de construção e apropriação do espaço urbano de Petrópolis por grupos 
privilegiados, apontando os processos de exclusão espacial que derivam de tais práticas. 
Buscando evidenciar as contradições dialéticas existentes entre a representação espacial 
(o espaço concebido) e o espaço de representação (o espaço vivido). 

 
2. Base teórica.  
 

Inicialmente é preciso esclarecer que o método utilizado em nossa análise é baseado 
no materialismo histórico geográfico proposto por Lefebvre e Harvey, pois nossa análise está 
intimamente ligada ao processo de produção e apropriação do espaço a partir dos interesses 
de classes.   

Embora muitos autores critiquem as análises dedicadas ao objeto local, acreditamos 
que a análise teórica geográfica deve estar a serviço das questões que concernem ao ambiente 
construído socialmente e sua “espacialidade” (Massey, 2008). Assim sendo, estudar o caso 
de Petrópolis nos ajuda a elaborar um exercício teórico acerca dos elementos e termos de 
análise propostos pelos autores anteriormente citados na produção do espaço urbano de uma 
cidade. 

 

2.1 -  O Urbano, a Cidade e o Habitar.  

  Segundo Lefebvre (1999), o “fenômeno urbano” ou simplesmente para ele, o urbano 
se expande desde a pré-história com a formação das aldeias e, por conseguinte, das cidades, 
numa lógica que parte, a princípio, da configuração política (representada pela polis grega), 



seguida da comercial e industrial. No entanto, ainda segundo o autor, é a partir da inflexão 
(submissão) das atividades agrárias pelas industriais que a problemática urbana impõe-se 
numa escala mundial, nos levando a uma “fase crítica” das cidades, “de implosão-explosão – 
resultado da concentração urbana, do êxodo-rural, da extensão do tecido urbano de forma 
desigual e da subordinação completa do agrário ao urbano” (Lefebvre, 1999, p. 23-25). 

 Como exemplo da análise proposta pelo autor, o processo de urbanização de 
Petrópolis - iniciado no final do século XIX - também segue tais tendências. Quando a cidade 
foi criada a partir da compra da Fazenda do Córrego Seco, para servir como sede da 
residência de verão da corte portuguesa e da família imperial é fundada uma ‘cidade estância’ 
para o lazer, mas com profundo viés político. Tal processo permitiu que a cidade fosse a 
capital do país durante os períodos de veraneio do Imperador, atraindo diversos tipos de 
imigrantes - principalmente alemães - que vieram para a construção da cidade. Mas tarde, 
Petrópolis torna-se a sede das segundas residências dos representantes da corte portuguesa no 
Brasil. Uma diversificada rede de serviços e comércio foi, posteriormente, instalada para 
atender tamanha demanda. 

No entanto, a presença política do Imperador também acabou contribuindo para o início 
do desenvolvimento industrial da cidade, principalmente no tocante a fixação das indústrias 
têxteis entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, evidenciando a 
passagem da cidade política para a industrial. No final dos anos 50, houve um grande surto 
migratório para a cidade favorecendo seu crescimento desordenado, sobretudo, nas encostas 
íngremes e nas margens dos rios do sítio urbano, marcando o início da fase crítica de seu 
processo de urbanização.  

Atualmente, com o fim da pujança das atividades industriais têxteis, a cidade reencontra 
sua função de ‘estância ecoturística’, como sede de segundas residências para veranistas, 
artistas e políticos da capital fluminense e de diversas partes do país, por suas belezas naturais 
e conteúdo histórico.  

Desde a sua criação, a produção do espaço petropolitano tem sido promovida por 
grupos privilegiados que foram moldando os arranjos espaciais e a cultura da cidade, com a 
aprovação e conivência do Poder Político e sua população. Neste aspecto, marca-se a 
construção de uma representação espacial que, de acordo com Lefebvre (2008), trata-se de 
uma concepção espacial dada pela apropriação do espaço por vias legais e culturais, criando 
de certa forma, um aspecto hegemônico e determinante sobre o espaço e a sociedade. Tal 
característica hegemônica mantém-se até os dias atuais através do uso e da apropriação do 
espaço como fonte de lazer para a classe dominante, como pode ser expresso na citação a 
seguir: “O espaço da cidade é comercializado, despedaçado, vendido em parcelas e tais 

contradições explodem no plano institucional...” (Lefebvre, 2008 p. 57). 

Mas o conflito existente entre as necessidades de expansão das atividades econômicas, 
os limites de suporte ambientais (do patrimônio histórico e natural da cidade) e as 
necessidades do habitar1 por todas as classes sociais, compõem o grande cenário das 
problemáticas urbanas atuais, criando formas-conteúdo, complexos e contraditórios – os 
espaços de representação, do campo do vivido, das apropriações individuais socialmente 
construídas. Tais conflitos, segundo Lefebvre (1999) situam-se nos diferentes níveis de 
análise das necessidades capitalistas contemporâneas, concomitantemente: 

1) Nível Global – que é dado através das práticas e estratégias neoliberais que 
promovem o espaço como forma de produção do capital financeiro, a cidade produzida, 
vitrine para o mundo. Como ocorre em Petrópolis, a cidade pensada para o turista, com 
seu patrimônio histórico-arquitetônico voltado para o uso turístico e comercial, com 

                                                
1 Para Lefebvre o habitar (grifo nosso) “é uma prática milenar de produção e reprodução da vida” (Lefebvre, 
2008, p. 78) que foi subordinada aos interesses capitalistas e da especulação imobiliária. 



todas as vias de acesso e serviços destinados a esse público, causando incômodo e 
atropelos na vida dos moradores. 
 

2) Nível Médio – o nível do plano de uma cidade através das suas instituições políticas 
para promover o crescimento econômico. Atualmente, Petrópolis deve seguir as 
determinações: a) da política ambiental, através das determinações da APA, como 
exemplo; b) da política de ordenamento urbano-ambiental dada pela Lei de Uso e 
Ocupação do Solo (LUPOS) e pelo Plano Diretor da cidade; c) das necessidades do 
crescimento econômico – através da captação de IPTUs, da fomentação das atividades 
econômicas e da valorização da renda da terra, através de projetos de reurbanização do 
centro histórico.  

Sobre este último item, Harvey (2004) analisa que, devido ao intenso processo de 
reestruturação das técnicas na atual fase do capitalismo financeiro, as antigas estruturas 
espaciais tendem ao abandono, gerando a necessidade de produção de novas áreas e, 
portanto, outros arranjos espaciais que possam suportar as novas demandas. Como 
exemplo deste fato, citamos em Petrópolis, a valorização das áreas verdes distantes do 
antigo centro urbano. Tal acontecimento fez com que as políticas urbanas fossem 
voltadas para a preservação de tais áreas, sobretudo, de forma a manter o seu valor 
venal e atender as necessidades comerciais e imobiliárias das famílias tradicionais da 
cidade, escamoteadas pelo discurso da conservação ambiental.  

O autor também afirma que para os proprietários das antigas áreas centrais 
abandonadas não serem prejudicados, com a diminuição valorativa de seus imóveis, é 
preciso pressionar os governos para revitalizá-los. Assim, surgem diversos projetos de 
revitalização, que em Petrópolis foi marcada pela reforma do centro histórico com 
pintura e manutenção das fachadas, alargamento das calçadas e o desvio das rotas de 
transporte público para ruas que não cortem a avenida central. Tal fato causa grande 
desconforto para os moradores que, em sua maioria, trabalham no centro da cidade. 
 

3) Nível Privado – das habitações e da necessidade de ocupar um espaço dentro da 
cidade. Muitas vezes dentro das políticas urbanas se esquece da necessidade primordial 
para o desenvolvimento da vida: o habitar. Segundo Lefebvre, o habitar foi substituído 
pelo habitat “aplicação de um espaço global homogêneo, obrigando o vivido a encerra-
se em caixas, gaiolas, ou máquinas de habitar” (Lefebvre, 1999, p. 79). Tais 
características podem ser facilmente evidenciadas na cidade através da expansão da 
favelização e dos conjuntos habitacionais (homogeneizados pela forma-conteúdo de 
suas unidades), configurando verdadeiros “aglomerados de exclusão”. Por outro lado, 
encontramos os “enclaves fortificados” (Haesbaert, 2004) evidenciados pelos 
condomínios de luxo e as casas de veraneio que assim como as áreas favelizadas, 
também se expandem sobre as áreas verdes. 

 

Dessa forma, a partir dos níveis de análises anteriormente propostos e do binômio 
representado pela favelização e os condomínios de luxo - confirmando a consolidação de uma 
renda monopolista da terra, propomos construir uma análise das práticas, apropriações e 
das experiências cotidianas da cidade de Petrópolis.  

 

2.2 – A renda monopolista da terra.  

As ações de grupos privilegiados “normatizam o espaço” (Santos, 1976 p. 226) 
impondo ordenamentos e formas de desenvolvimento desiguais e excludentes.  

Em seu livro intitulado “A produção capitalista do espaço”, o geógrafo David Harvey 
(2005) discute que toda renda se baseia no poder monopolista dos proprietários privados de 
determinadas porções do planeta. Mais adiante, o autor verifica duas situações em que a 



renda monopolista se manifesta: I) nas atividades realizadas num dado local; II) nos recursos 
ou elementos específicos que ela contém.   

No caso de Petrópolis, a renda da terra não tem se manifestado simplesmente na 
localização próxima ao centro da cidade, mas também, e principalmente, pela escassez das 
terras à venda na cidade, diante das declividades acentuadas de seu sítio urbano e a presença 
dos resquícios de Mata Atlântica que se tornaram áreas de preservação permanente. Tais 
características tornam essas áreas em locais singulares e, portanto, especiais. “Para a renda 

da terra se materializar é preciso encontrar algum modo de conservarem únicos e 

particulares as mercadorias e os lugares”. (Harvey, 2005, p. 224). Assim, o conceito de 
espaços de raridade de Lefebvre (2008, p. 87) vai de encontro à análise que propomos. 

A título de comprovação de tais argumentos é possível verificar em Petrópolis uma 
série de empreendimentos urbanos

2 em locais bucólicos, fora das áreas centrais, que visam à 
criação de condomínios, shoppings, atividades ecoturísticas, pólos gastronômicos e uma 
gama de atividades direcionadas a um público seleto, com a intenção de se criar “guetos 

voluntários de exclusão” (Haesbaert, 2004), como podemos observar no distrito de Itaipava. 
Tais investimentos geraram uma “nova cidade” dentro do município de Petrópolis, 

distante do centro histórico, que embora ainda seja valorizado pelas visitações aos casarios e 
seus pontos turísticos, atualmente tem menor poder capital frente ao novo centro, 
representado por Itaipava. Tal fato fomenta uma competição intra-urbana na procura por 
locais menos adensados, mas que obviamente tenham um aparato urbano atraente. Assim, a 
velha cidade que em seus primórdios era o lócus dessa atração, dá lugar a uma nova cidade 
também bucólica como a do passado, que vende lotes, negócios, atividades de turismo e 
lazer, tornando as áreas que antes eram públicas, em locais de restrição à cidadania (Lefebvre, 
2008).  

Desta forma, entendemos que o ordenamento imposto historicamente à cidade de 
Petrópolis ao transformar o espaço em renda monopolista, seja pelo conteúdo histórico, ou 
pelo seu patrimônio natural, restringe aos cidadãos o “direito à cidade” (Lefebvre, 1976) 
enquanto lócus de realização da condição humana, do habitar e das diferentes formas de 
produção e práticas sócio-espaciais. 
 
3. A Construção de uma Representação do Espaço 

 
“Nesse plano percebe-se que a burguesia, classe dominante, dispõe de um 

duplo poder sobre o espaço: primeiro, pela propriedade privada do solo, que se 

generaliza por todo o espaço, com exceção dos direitos das coletividades e do 

Estado. Em segundo lugar, pela globalidade, a saber, o conhecimento, a 

estratégia e a ação do próprio Estado”.  (Lefebvre, 2008, p. 57) 
  
Petrópolis é uma cidade singular pelo fato ter sido criada com a finalidade de realizar 

um antigo sonho do príncipe regente português D.Pedro I – criar para a família imperial um 
Palácio de Verão no Brasil. Assim surge ‘a cidade de Pedro’. Num breve histórico, 
observamos que o objetivo inicial era construir um Palácio a altura do Imperador, uma vez 
que as residências da família Imperial no Rio de Janeiro (capital do Império na época) eram 
mais simples se comparadas aos palacetes dos barões de café do século XIX. 

 Em uma de suas viagens ao interior da Capitania, D. Pedro I se encantou com o 
clima e o ar bucólico da região serrana do atual estado do Rio de Janeiro e sempre se 

                                                
2 Harvey entende o empreendedorismo urbano como “... padrão de conduta na governança urbana que combina 
poderes estatais (local, metropolitano, regional, nacional ou supranacional), diversas formas organizacionais da 
sociedade civil (câmaras de comércio, sindicatos, igrejas, instituições educacionais e de pesquisa, grupos 
comunitários, ONGs etc.) e interesses privados (empresarias e individuais), formando coalizões para fomentar ou 
administrar o desenvolvimento urbano-regional de um tipo ou outro.” (Harvey, 2005, p. 230) 



hospedava em uma das fazendas da região – principalmente na Fazenda Santo Antônio. Mas, 
segundo o historiador Rabaço (1985) a proprietária da fazenda enfadada de sempre 
recepcionar a corte imperial nos períodos de veraneio, teria incentivado o Imperador a 
comprar terras nas cercanias de sua propriedade para construir o tal Palácio de Verão. A 
sugestão dada foi a Fazenda do Córrego Seco. 

No entanto, com a morte de D.Pedro I, a compra das terras só foi efetuada em 1845, 
pelo seu filho o Imperador D. Pedro II (príncipe herdeiro do trono brasileiro), quando foi 
solicitado um plano urbanístico para a construção de um Palácio, incluindo uma Catedral, 
vários casarios para acomodação da corte e uma proposta de colonização para 
implementação de várias atividades rurais e urbanas que tornassem o lugar auto-suficiente e 
livre.  

O projeto urbanístico elaborado pelo engenheiro francês Julio Frederico Köeler fez de 
Petrópolis a primeira cidade planejada da América e a única, no Brasil, a se tornar cidade sem 
ter sido anteriormente uma vila. Sua fundação, em 1857, foi acompanhada de outros fatos 
inéditos: 
� Proposta de criação de um núcleo de povoamento com trabalhadores livres - 

denominada “Povoação-Palácio de Petrópolis”, que compreendia a doação de terras 
da fazenda imperial a colonos livres, que iriam não só levantar a nova povoação, 
mas, também, seriam produtores agrícolas para abastecer a cidade; 

� Criação de uma Companhia Imobiliária para arrendar as terras de propriedade da coroa 
imperial para os colonos que povoariam a cidade; 

� Cotação em bolsas de valores das terras arrendadas da coroa portuguesa, dos quais 
os lucros poderiam ser revertidos para a ampliação da obras na cidade, como a 
construção da Catedral São Pedro de Alcântara, praças e avenidas, bem como a 
própria sede da residência de verão - o Palácio Imperial. (Museu Imperial, 1942, p. 
13 e 14). 
 

 Para o povoamento da cidade foram trazidos, a pedido de Köeler, imigrantes 
alemães. As dificuldades iniciais foram muitas. Köeler planejou uma colônia agrícola 
em Petrópolis sem estudo prévio da geologia do terreno que resultou no fracasso do 
empreendimento. Os colonos abriram estradas, derrubaram matas para a construção de 
residências, semearam suas hortas para subsistência e foram utilizados nas obras 
públicas, retificando os rios, drenando os brejos e construindo os prédios da povoação.  
 Para os alemães se sentirem à vontade e se lembrarem de sua terra natal, Köeler repetiu 
os nomes das regiões de origem na Alemanha nos quarteirões da cidade como: Mosela, 
Palatinado, Bingen, Ingelheim, Siméria, Castelânia, entre outros ainda existentes.  

O progresso dos colonos alemães dinamizou o comércio e as atividades rurais 
em Petrópolis, contribuindo para o seu desenvolvimento. Assim, durante o seu período 
imperial (1945 -1889), 

 “... a cidade se desenvolvia rapidamente, com forte tendência aristocrática, por força da 
presença do Imperador e de sua corte, nas temporadas do verão petropolitano. Nobres, 
políticos, diplomatas, grandes senhores e todo seu entourage, ricos negociantes e a 
intelectualidade da época se transferia para Petrópolis, durante um semestre a cada ano. 
Palacetes eram construídos para morada dessa gente abonada. Quem não tinha moradia se 
hospedava em hotéis e casas de família. E a cidade assumia um aspecto elegante” 
(Taulouse, 2007). 

 

 Como a cidade foi criada para atender as necessidades da corte portuguesa no 
Brasil, pouco se pensou nos habitantes locais que viram a necessidade de arquitetar 
ofícios para garantir renda e prosperidade. A princípio, todas as atividades se 
concentravam no turismo: hotéis, padarias, restaurantes, hospitais, etc. A cidade já 
demonstrava no período de sua fundação, o seu caráter funcional turístico, ao criar 



estratégias e práticas espaciais alheias às vontades e necessidades dos moradores da 
cidade, mas voltada para os veranistas.  
 Mas mesmo sendo criada como espaço da aristocracia, pesquisas históricas 
apontam para um estilo de vida simples na cidade durante o período Imperial, seguindo 
as vontades do Imperador D. Pedro II para que Petrópolis fosse um local onde pudesse 
transitar livremente sem o peso de sua titulação e seus deveres políticos, conforme a 
citação a seguir, 

“... o protocolo da serra era simples, podendo o Imperador ser encontrado circulando pela cidade 
de vitória (antiga carruagem de luxo) ou mesmo a pé. Vez em quando, entrava na sala de aula de 
uma escola e passava a fazer perguntas aos espantados alunos. Carolina Nabuco contava que sua 
mãe viu certa vez, a princesa Isabel saindo de sua casa, em frente à Catedral, recomendando ao 
Conde d’Eu: ‘Gaston, não esqueça a chave do portão!’” (Alquéres, 2002, p.31). 
 

Nos anos que antecederam a república o Imperador, já doente, passou mais tempo 
em Petrópolis do que no Rio de Janeiro, o que tornou a cidade num centro político, pois 
foi a capital do Brasil durante os três anos que antecederam o fim do Império. 

Com a Proclamação da República em 1889 que resultou no banimento e o exílio 
da Família Imperial, temia-se que a cidade fosse ameaçada por retaliações republicanas 
e perdesse o seu prestígio.  Mas isso não aconteceu.  As funções administrativas 
passaram a ser exercidas por intendentes nomeados pelo governador do estado até 1892, 
quando Petrópolis passou a ser governada pela sua Câmara. Por razões de rebeliões 
ocorridas na cidade de Niterói, antiga capital do estado, Petrópolis foi elevada ao cargo 
de capital do Estado do Rio de Janeiro até 1902. 

No início da república, os antigos colonos alemães dinamizaram a cidade com a 
criação das indústrias têxteis, mas Petrópolis ainda mantinha seu status enquanto 
residência de verão dos presidentes da velha e da nova república brasileira. Esta ‘nova 
corte’ continuou ditando as regras do ordenamento e das atividades urbanas da cidade.  

 Nos anos 40 e 50 houve um grande surto industrial na cidade, promovida pelos 
investimentos da política brasileira neste setor, a presença de grandes empresários e a 
existência de técnicos e artesãos na cidade. Dessa forma, as características iniciais da 
urbanização foram sendo aos poucos modificadas, conforme a citação a seguir: 

 
 “O suntuoso Hotel-Cassino Quitandinha, aberto em 1944, se tornou conhecido em todo o 

país e atraiu o jet-set internacional para Petrópolis. Orson Welles, Errol Flynn e outros, nele se 
hospedaram. Com a proibição legal do jogo em 1946, o hotel perdeu o esplendor, mas até hoje seu 
prédio, conhecido como Palácio Quitandinha é atração na cidade. Depois da década de 50, 
mudanças sociais e tecnológicas como a explosão demográfica, a limitação dos ‘espaços urbanos’, 
o início do processo de industrialização do país, com as intensas migrações internas de populações 
marginalizadas, a cidade se viu envolvida em um processo político populista que a descaracterizou 
e permitiu que diversas áreas, inclusive as encostas dos morros, fossem ocupadas de modo 
inadequado. Como conseqüência, ocorreu um violento crescimento da população sem um 
planejamento urbano e paisagístico que permitisse a manutenção das condições anteriores da 
cidade, o que modificou em profundidade o ambiente, a sua aparência e a qualidade de vida da 
população. A mudança da capital federal para Brasília em 1961 é uma data significativa para 
Petrópolis. A modernidade inevitável e, nos últimos anos, a reestruturação da economia mundial 
com a globalização impuseram a Petrópolis a condição de subunidade do Grande Rio, deixando-a 
sem vida própria, crescendo sempre o caráter suburbano de seus moradores, que passam a dividir 
com outros locais o seu modo de vida.  Em conseqüência, nos últimos anos, implacável e 
impiedosamente, lojas e serviços de antiga tradição na cidade encerraram sua atividade.  Esses 
comércios foram sufocados pela dominação abusiva do mercado por redes nacionais de lojas de 
varejo que se instalaram em Petrópolis.  Isso evidentemente, mudou a identidade social e cultural 
da cidade.”  (Taulouse, 2007). 

  
 O caráter saudosista e elitista do autor citado reflete a hegemonia das classes 
privilegiadas sobre os aspectos urbanos e culturais da cidade, que buscam um novo arranjo 



espacial para evitar a suburbanização da cidade ocorrida após a crise econômica que a abalou 
com a mudança da capital federal para Brasília e o atraso tecnológico de suas indústrias com 
relação às demais áreas do país. A cidade inchou. Um grande fluxo de imigrantes invadiu a 
cidade ocupando de forma desordenada as encostas e as margens dos rios do sítio urbano. 
Nenhuma política foi feita para reordenar a urbanização nem fornecer alternativas espaciais e 
de emprego à população menos favorecida.   
 Como resposta desse processo, ocorre uma nova urbanização das áreas 
rururbanas do município, com a substituição dos antigos sítios e históricas fazendas, por 
condomínios de luxo horizontais e verticais. Para atender a demanda da ‘atual corte’ da 
capital carioca. Grupos das mais altas classes cariocas, brasileiras e estrangeiras 
procuram Petrópolis para se refugiarem em hospedagens sofisticadas nos topos ou sopés 
das montanhas da serra do Mar, rodeadas pelos resquícios da Mata Atlântica, animados 
pelo o charme da Cidade Imperial. 
 Nos anos 70, diversos artistas, intelectuais e celebridades procuram segundas 
residências em Petrópolis. Preferem as localidades afastadas do centro histórico onde 
podem desfrutar ‘do verde’, em busca de lazer, status, privacidade, espiritualidade. 
Desde então, um grupo de veranistas amparado pelo surgimento do movimento 
ambientalista mundial e com o apoio dos descendentes da família Imperial (que ainda 
reside em Petrópolis), promove uma mobilização para conservar os remanescentes de mata 
Atlântica. Este movimento criou nos início da década de 80 a Área de Preservação Ambiental 
de Petrópolis, que só foi delimitada dez anos depois compondo a maior APA urbana do país. 
A APA é uma unidade de conservação que permite padrões de ocupação que sejam 
sustentáveis, ou seja, que não coloquem em risco a biodiversidade local. Com seus 5.640 
hectares, a APA-Petrópolis compreende quatro municípios do estado: Petrópolis, Duque de 
Caxias, Magé e Guapimirim, como apresentado no mapa a seguir.   

 

Mapa de Localização da APA-Petrópolis 

 
Fonte: COLARES, J. Instituto Ecotema, Petrópolis, 2001. 

 
Somente em março de 97, ficou consolidada a administração da APA-Petrópolis 

através de um gerente. Sua primeira deliberação foi a criação de um Conselho Gestor. O 
Conselho Gestor de uma APA não tem poder de veto ou sanção das atividades por ele 
proposta, mas têm influência sobre as decisões que o município venha a promover em seu 
território. 

 

 



A partir da criação de um Conselho Gestor na APA-Petrópolis torna evidente a 
desigualdade nas relações de poder dentro da instituição e na forma de ordenar o espaço.  
Atualmente com 78 representantes, são 20 representantes do poder público e 58 da sociedade 
civil – na maioria presidentes de Ongs e de associações de bairros das classes média e alta do 
seleto e badalado distrito de Itaipava (na maioria, representantes de condomínios horizontais 
de luxo). As associações de bairros populares só têm duas cadeiras no Conselho da APA e 
mesmo assim, não tem poder nas decisões do grupo, pois só são permitidos sete votos: um 
para cada instituição dos poderes públicos (quatro municipais, um estadual e um federal) e 
apenas um voto para a sociedade civil organizada (dentre ONGs e associação de bairros, ou 
condomínios – o representante do último grupo atualmente ocupa a cadeira de votações). 

Além disso, o atual Conselho Gestor da APA-Petrópolis, dentre outras proposições, 
tem demonstrado apoio à construção de condomínios de luxo, pois consideram que esse tipo 
de parcelamento e ocupação do solo é mais conservacionista, uma vez que os lotes, em geral, 
devem preservar cerca de 50% da área verde e sem pavimentação. Tal afirmação pode ser 
comprovada pelo apoio que deram à construção dos condomínios Vale do Sossego e da 
Granja Brasil como podemos observar nas fotos 1 e 2. 
  

     
Foto 1 - Portão principal do Condomínio Vale do    Foto 2 – Condomínio Granja Brasil – em destaque a compra 
              Sossego, em destaque a APA.  e apropriação indevida de uma área de preservação 

permanente. 
 

Segundo Smith (1986), o processo de criação de Unidades de Conservação no mundo 
(e no Brasil), entre outros aspectos, sempre contribuiu para atender as necessidades das 
populações urbanas. Nas fotos 1 e 2 podemos observar a criação de uma nova renda da terra 
através da valorização da Mata Atlântica e da própria unidade de conservação, como 
“espaços de raridade” (Lefebvre, 2008, p. 87). Essa nova forma de capital está 
satisfazendo a atual demanda das classes privilegiadas que vem para a cidade. Este capital é 
gerado através da valorização dos lotes em áreas preservadas e a posterior especulação 
dos valores para usos futuros, gerando uma “renda monopolista da terra” (Harvey, 
2005 p. 222). Sua raridade agrega um valor inestimável de acordo com sua localização 
privativa e disponibilidade de recursos escassos como a água, visão panorâmica, etc. 

Chamamos a atenção para o fato de que essas áreas remanescentes da Mata Atlântica 
também abrigam um grande número de nascentes que estão sendo apropriadas por um 
pequeno, mas poderoso, grupo econômico. Como exemplo, podemos citar a Cervejaria 
Itaipava. Segundo informações obtidas com uma agência imobiliária da cidade, há grande 
procura por lotes em área de mananciais, com fins industriais ou energéticos. É fato que o 
zoneamento da APA proíbe a construção e aprovação de novas instalações industriais 
poluidoras, mas nada impede que a água seja explorada.  



Desta forma, os lotes nas áreas verdes se tornam alvo da especulação imobiliária, que 
determinam valores espetaculares para o metro quadrado, dificultando a ocupação de tais 
áreas pela população residente, que não possui um padrão de renda compatível com os preços 
sugeridos. Contraditoriamente, tal situação vem fomentando a ocupação irregular em áreas de 
risco, como discutiremos mais adiante. 

Além da expansão dos condomínios de casas de luxo, também observamos um 
incremento das atividades turísticas, principalmente nos 2º e 3º distritos que são menos 
povoados e mais preservados. A partir dos anos 2000 cresceu, consideravelmente, o número 
de pousadas com práticas de ecoturismo na região. Das quarenta e cinco pousadas 
cadastradas na Secretaria Municipal de Turismo de Petrópolis, vinte e seis foram registradas a 
partir de 1998 (após a criação da APA), com diárias acima do valor de R$ 150 (cento e 
cinqüenta reais), nos quartos tipo standart, podendo alcançar valores acima de R$ 960 
(novecentos e sessenta reais) nas suítes superiores.   

O turista que opta por ficar em Petrópolis prefere a distância do centro urbano 
alojando-se nas pousadas de alto luxo, localizadas nos distritos mais bucólicos e distantes da 
cidade, em localidades como: Corrêas, Araras, Pedro do Rio e Itaipava, onde a constante 
valorização da Mata Atlântica e a propaganda da área de proteção ambiental atraem ricos de 
toda parte. Tais turistas muitas vezes desconhecem, ou não se atraem pelos demais atrativos 
da cidade.  

Mas, a maior parte das pousadas de luxo concentra-se no famoso Distrito de Itaipava, 
atual rota de intenso turismo de fim-de-semana do Estado. Considerado uma das capitais 
ecoturísticas do país, o distrito é também um dos maiores pólos gastronômicos do Brasil, 
contendo chefs renomados internacionalmente. Itaipava é tão conhecida que muitos pensam 
ser uma outra cidade do estado do Rio de Janeiro. Seguramente, é o faturamento desta “nova 
cidade” o que tem sustentado “a velha cidade” de Petrópolis. 

 
4. Da Representação do Espaço ao Espaço de Representação 

 
A partir dos dados levantados no item anterior é possível tecer várias análises e 

apontamentos. É certo que o aumento do número de pousadas ‘favorece’ a geração de 
empregos, renda e o conseqüente desenvolvimento econômico da cidade. No entanto neste 
setor, geralmente a mão-de-obra é executada pelos familiares dos donos das Pousadas ou 
minimamente recrutada entre os moradores locais. É importante ressaltar que muitos dos 
donos das pousadas são de famílias oligárquicas da região ou, na maioria das vezes, não 
residem na cidade, cujos empreendimentos têm investimentos provenientes das capitais 
cariocas, paulistas ou até mesmo de empresários estrangeiros. 

Além disso, observamos a falta de estruturação para o turismo evidenciado pelo 
despreparo da população para aquisição e execução de tais cargos. Não existem cursos 
profissionalizantes de nível médio para guia, hotelaria ou mesmo turismo no município. Há 
apenas uma faculdade de turismo na cidade, cuja mensalidade é considerada muito cara pela 
população. Mesmo com a localização ambientalmente privilegiada (em meio a Mata 
Atlântica), a cidade só possui um curso de Biologia oferecido à distância através de um 
convênio com a UERJ e voltado para a Licenciatura. Também não existem cursos de 
Geografia, ou demais áreas da Ciência Ambiental. E, apesar do ‘glorioso’ passado, os dois 
cursos de História são muito recentes, ministrado por faculdades particulares e ambos 
dedicados à licenciatura.  

Outro problema deve ser destacado: grande parte da população não vive nas áreas de 
grande rota turística de fim-de-semana, mas sim no distrito sede (onde há concentração das 
atividades econômicas tradicionais). A cidade de Petrópolis, que consiste o coração da área 
de proteção ambiental, é o lócus das atividades empregadoras a exemplo das indústrias 



remanescentes e dos pólos moveleiro do Bingen e da Rua Tereza (maior centro de 
confecções e roupas do país). Embora esteja entre as principais cidades do Estado do Rio de 
Janeiro, não há grande diversificação econômica e os salários, em geral, são muito baixos. 
Sua vocação industrial atualmente sufocada pela legislação ambiental e pela própria APA, 
ainda não foi superada por uma nova atividade produtiva. A tentativa de transformar a cidade 
em um tecnopólo, com a presença do Laboratório Nacional de Computação Científica - 
LNCC, ainda não vingou e a maior participação nos cursos é efetuada por estudantes de 
outras cidades.  

Apesar das tentativas de dinamização das atividades turísticas no centro histórico, 
com quiosques e venda de souvenires, pois há presença de importantes construções 
históricas, tais como o Museu Imperial, o Palácio de Cristal e a Casa de Santos Dumont - a 
Encantada, essas atividades não conseguem fixar os visitantes na cidade. Geralmente, os 
visitantes passam o dia em Petrópolis e retornam a cidade do Rio de Janeiro onde pernoitam. 
Como analisamos anteriormente, não há esforços do governo no incentivo ao preparo para o 
atendimento ao turista através da qualificação da mão-de-obra e dos serviços. 

Atualmente, até uma reforma urbana foi feita na cidade, com o objetivo de revalorar 
os imóveis e comércios do centro da cidade. As calçadas foram alargadas para o maior fluxo 
de pedestres. As ruas encurtadas para relembrar o charme da antiga ‘cidade pequena’. Placas 
comerciais e publicitárias foram retiradas dando lugar a modestas placas padronizadas em 
estilo normando, para despoluir a visão da cidade. Já os ônibus urbanos e interurbanos foram 
afastados do centro com sistemas de transbordo distantes do centro histórico e a transferência 
da rodoviária para um bairro praticamente fora da área urbana.  

Tais mudanças geraram elogios dos turistas, mas também muitas reclamações dos 
habitantes da cidade. As obras demoraram a terminar e muitos comerciantes faliram. A 
diminuição das ruas gerou aumento no trânsito com longos engarrafamentos. Os 
trabalhadores, que além de pagar uma passagem cara e trafegar em pé e apertado nos ônibus 
urbanos, muitas vezes têm de caminhar até quilômetros para chegar a seus locais de trabalho. 
E, aqueles que trabalham na capital do estado ainda encontram uma situação pior: com o 
afastamento da rodoviária e a diminuição das rotas para a metrópole carioca, os 
petropolitanos que trabalham na cidade do Rio de Janeiro têm que levantar cerca de 2 horas 
mais cedo para chegarem a tempo em seu local de trabalho. Torna-se claro, que o cotidiano 
do cidadão petropolitano é árduo, pois ainda se encontra servo de uma cidade que é 
produzida para ‘os de fora’. 

Com salários baixos, sem alternativas de emprego, nem espaciais para moradia, 
grande parte dos petropolitanos se arrisca vivendo em áreas irregulares e de risco (como pode 
ser observado nas fotos 3 e 4 a seguir), próximos aos centros econômicos, caracterizando os 
‘aglomerados de exclusão’.  

           
Foto 3 – Comunidade Humberto Rouvigate,                  Foto 4 - Comunidade Oswero Vilaça (Morro da 

Próxima ao distrito de Itaipava – Petrópolis/RJ                 Oficina), bairro Alto da Serra, distrito sede de Petrópolis. 
 



Estima-se que um terço (1/3) dos petropolitanos viva em áreas de risco. Um dos 
motivos que apontamos para o aumento da favelização, além da falta de opções de emprego e 
os baixos salários, é a valorização imobiliária que cresce de forma assustadora, pela escassez 
de espaços para expansão urbana no primeiro distrito e os parâmetros de parcelamento do 
solo muito restritivos nos demais distritos. Desta forma, os imóveis da cidade passam a ser 
supervalorizados. Em média um imóvel com dois quartos sem garagem, em bairros 
populares, são avaliados por no mínimo R$ 75 mil (setenta e cinco mil reais) e no mesmo 
perfil, em áreas de maior padrão, a partir dos R$ 200 mil (duzentos mil reais).  

Ainda há um fator agravante para esta situação: nas relações de compra e venda de 
imóveis localizados nos limites do primeiro distrito, ou seja, dentro do perímetro da cidade, 
os compradores precisam pagar uma cota de 2,5% do valor do imóvel para os descendentes 
da família imperial da cidade. Tal taxa é chamada de Laudêmio. Ele deve ser pago em 
qualquer transação de compra, independente do número de vezes em que o imóvel já tenha 
sido vendido, o que encarece o valor dos imóveis cada vez mais. Embora grande parte dos 
moradores considere esta situação como absurda, não há indícios de nenhum movimento que 
busque um fim para esta cobrança na cidade. Os descendentes da família Imperial continuam 
a viver da renda obtida com tais transações, que ainda são efetuadas na antiga Companhia 
Imobiliária da cidade, dificultando o acesso à habitação e necrosando, ainda mais, a 
economia da cidade. 

Percebemos também, que apesar da ruptura existente entre a cidade nova e a velha é 
a centralidade de funções de produções que ambas propõe é um dos motivos de grande 
valorização da renda da terra. Se por um lado a ‘velha Petrópolis’, atrai turistas e moradores, 
com seu centro comercial e financeiro, os primeiros pela história e os demais pelas 
oportunidades de renda e emprego, há por outro lado, a ‘nova cidade’, capitaneada por 
Itaipava com sua beleza cênica, infra-estrutura hoteleira e de entretenimentos paras as classes 
privilegiadas. Esse processo acaba por atrair migrantes em busca de emprego como caseiros, 
cozinheiros, camareiras, vendedores, recepcionistas e uma gama de outros serviços. 

Ambos os pólos de atração, constroem um movimento intra-urbano que geram 
descontinuidades no espaço, mas que ao mesmo tempo, formam novas espacializações e 
espacialidades. Tais movimentos, por sua vez, são heterogêneos pelas desigualdades 
econômicas, sociais, políticas ou ambientais já explicitadas. Essas desigualdades apontam 
para um espaço diferencial, pois “as diferenças que emergem e se instauram no espaço, 
provêm do que nele se instala, reunindo, confrontando, pela/na realidade urbana (Lefebvre, 
2008, p. 115)”.  

Assim, o espaço que outrora foi planificado pela indústria acabou por esculpir 
também espaços diferenciais, pela força da exclusão que gerou as pessoas e áreas não 
selecionadas. Atualmente, esta diferenciação se dá pelas diferentes formas de apropriação da 
terra, tornando alguns lugares centrais – seja pela reforma urbana gerada pelo Estado, seja 
pela valorização por questões locacionais (centralidade, ruas movimentadas, comércio 
dinâmico, beleza paisagística ou arquitetônica), ou por valores simbólicos históricos, culturais 
e/ou coletivos (Harvey, 2005, p.232). 

Petrópolis vivencia a fase crítica da expansão de uma cidade que se perdendo sua 
representação espacial enquanto função histórica de estância de lazer, atualmente a resgata de 
forma new age, atendendo as demandas de uma nova forma de capital. Repaginada pelas 
regras do neoliberalismo vigente e do movimento capitalista-ambiental, a cidade gerou uma 
competição entre o centro antigo e o novo na busca por espaços de raridade. Como fruto 
desta competição, as pessoas e áreas excluídas dessa apropriação também geram 
multiterritorialidades nos espaços de exclusão, onde o capital tenta cercear, mas não consegue 
controlar a sua expansão.  



 
 
Tal fato só reafirma que, apesar da Globalização impor-se nos mais diferentes 

lugares, ela, contraditoriamente, recria espaços da diferença, incompatíveis com a 
homogeneidade pressuposta pela mercadoria, passando da representação de espaços 
retificados e exclusivos, aos espaços de representação da diversidade e da ‘re-existência’. 

 

5. Considerações Finais 

A pesquisa nos revela um traço marcante da cultura e das práticas territoriais em 
Petrópolis: o exercício do poder e a apropriação do espaço por grupos privilegiados, que, em 
geral, não são habitantes da cidade. O que podemos observar é que desde a sua fundação 
houve uma ampla e nítida hegemonia de grupos econômicos locais e regionais sobre a 
população e o território de Petrópolis, pois há conivência por parte do Poder Público - que faz 
o papel de um Poder Privado (Lima, 2002, p. 111) - e de parte da população quanto ao uso e 
as práticas espaciais exercidas no município.  

As formas elitistas de uso e de representação do espaço da cidade são amparadas pelo 
Conselho Gestor da APA-Petrópolis, que além de não garantir a participação paritária entre 
seus conselheiros e população local, apóia o controle do território por grupos abastados, 
contribuindo para reforçar a desigualdade no uso e ocupação das terras dentro da área urbana 
da unidade de conservação.  

Embora o apoio dado pelo conselho gestor da APA às construções de habitações de 
alto padrão, tenham gerado um sensível aumento das áreas verdes nos distritos distantes do 
centro urbano, muitas destas áreas estão, atualmente, sob domínio privado. Além disso, tais 
empreendimentos mantêm a população serva dos serviços que disponibilizam.  

Por outro lado, os governos não conseguem oferecer preparo aos habitantes locais, 
para o exercício das funções que a cidade exerce. Não se preocupando com as reais vocações 
e necessidades desta parcela da população. Apesar do potencial turístico (ou mesmo 
educacional) que a cidade possui as elites (econômicas e governamentais) também não 
desenvolvem práticas nem atividades que favoreçam a inclusão dos habitantes, de forma a 
gerar “riqueza social”, no tocante às ações e projetos que tornam os indivíduos sujeitos e 
permitem a realização da condição humana (Lefebvre, 2008, p.34). 

Além disso, a expansão dos “enclaves fortificados” e o despreparo da população 
local, também têm atraído fluxos imigratórios para atender as demandas. Mas, os baixos 
salários e a alta valorização imobiliária na cidade, fomentam os imigrantes e os habitantes 
locais à construção de habitações em áreas impróprias. Ampliam-se os processos de 
favelização de forma exponencial sobre as áreas de risco de inundação e deslizamento, 
causando grande precariação das condições de vida. Dialeticamente as encostas declivosas - 
que tanto atraem os turistas cariocas – são os lugares onde a população carente também 
constrói sua territorialidade. Ou seja, as representações espaciais do passado, aos poucos, 
dão lugar aos diferentes espaços de representação. 

Foto 5 – Muro com cerca elétrica do 
condomínio Quinta do Lago em 
Itaipava – Petrópolis, para conter a 
invasão da comunidade carente 
Sertão do Carangola, situada ao 
fundo. 



Portanto, o município de Petrópolis enfrenta grandes desafios, que a implantação da 
área de proteção ambiental não conseguiu e, ao que parece, não pretende resolver: conciliar a 
preservação ambiental às necessidades sócio-espaciais da população residente. Assim a 
representação, percepção ou concepção, do espaço urbano, construído ao longo de seus 
164 anos de História está muito distante do espaço que está sendo representado, ou seja, 
vivido, por seus moradores. 

Por fim, considerando os fatos que ocorrem em Petrópolis, esperamos contribuir 
para uma reflexão sobre as conseqüências das práticas e apropriações espaciais das 
elites em áreas urbanas com importantes remanescentes florestais, no caminho do 
amadurecimento de uma “nova episteme ambiental” (Leff, 2007), que inclua o social, 
em solidariedade aos demais elementos e relações existentes nesta esfera de 
compreensão do espaço. Bem como, contribuir para que os estudos de planejamento 
urbano-ambiental considerem de forma mais efetiva, uma das mais contingentes 
necessidades humanas: o habitar. 
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