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Resumo: 
Importante exemplo das novas formas de crescimento metropolitano caracterizado pela 

fragmentação espacial, pelo descolamento em relação a uma centralidade tradicional e por diminuição 
drástica da densidade habitacional, o distrito de Águas Claras, em Viamão (RS, Brasil), representa uma 
boa oportunidade de discussão sobre a aplicabilidade de conceitos desenvolvidos acerca da 
urbanização pós-moderna. Mais do que isso, este lugar constitui-se em um campo de estudos sobre as 
condicionantes, os agentes produtores e as implicações da racionalidade produtora de espaço urbano 
nas interfaces campo-cidade perimetropolitanas. Visando prioritariamente à reprodução do capital, a 
estrutura urbana é configurada forçadamente em padrões que reforçam a estrutura social definida por 
desigualdades. Em Águas Claras, a maioria das opções de moradia está em condomínios horizontais e 
loteamentos cercados, com acesso vinculado à diferenciação social dos habitantes. Formam-se 
unidades com razoável grau de homogeneidade interna e desconexão mútua, num movimento que 
reflete/reforça as desigualdades sociais. A estrutura urbana fragmentada dificulta a circulação e a 
integração interna, mantendo o distanciamento entre as diferenças. Foram lançados, então, dois 
questionamentos. O primeiro é conceitual: como classificar o tipo de crescimento urbano observado? O 
segundo refere-se ao grau de condicionamento da conformação espacial local sobre as possibilidades 
de interação social, tão necessárias ao exercício da cidadania e da política, o que pode ser sintetizado 
como: que entraves a urbanização desse tipo (e conduzida por tais agentes) traz ao desenvolvimento 
socioespacial? O objetivo é analisar a ocupação urbana recente na área de estudo, caracterizando e 
mapeando o processo de fragmentação, definindo conceito de urbanização adequado, identificando os 
agentes promotores do uso do solo e avaliando dificuldades de integração e exercício da cidadania. 
Através de coleta de dados censitários, análise de imagens orbitais, observações de campo, avaliação 
de propagandas na mídia local, entrevistas com proprietários fundiários, corretores e moradores, assim 
como revisão da literatura e legislação pertinentes, definiu-se conceituação tipológica e processual 
adequada para o espaço em questão, além de elucidar a presença concertada dos agentes, 
comprovando e mensurando qualitativamente o impacto de sua atuação produtora de espaço urbano e 
da intensidade dos processos estudados na coesão interna do espaço urbano emergente, com a 
identificação de barreiras à superação de desigualdades. 

Palavras-chave: urbanização, fragmentação, desenvolvimento socioespacial, uso e ocupação 

do solo, agentes. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo integra uma discussão preliminar que visa a subsidiar com elementos 

teóricos, analíticos e cartográficos a seção referente à forma urbana e à correspondente reprodução de 

desigualdades, em dissertação de mestrado que trata dos processos de fragmentação territorial e 

segregação socioespacial em Águas Claras, distrito do município gaúcho de Viamão, sob orientação da 

professora Dra. Tânia Marques Strohaecker. 

Este território é seccionado na direção leste–oeste pela rodovia ERS 040, e por este motivo, 

até a década de 1990, as atividades comerciais dependiam quase exclusivamente do fluxo de pessoas 

pela estrada, que paravam para comprar algo ou para alimentar-se, ou dos negócios envolvendo a 

atividade agropecuária. As indústrias eram inexistentes na região. Ao mesmo tempo, a urbanização do 

local não se concretizava. Ao pequeno núcleo habitacional e comercial foi subitamente incorporada 

uma unidade industrial (Ambev), que buscava, como explica Oliveira et al. (1989), vantagens 

locacionais (água de qualidade, incentivos do governo, baixo preço da terra, acesso facilitado, 

proximidade do mercado consumidor) e que trouxe consigo movimentação econômica e populacional, o 

que fez crescer o povoado. Paralelamente, o parcelamento dos lotes rurais, respondendo a uma 

demanda crescente, impulsionava o assentamento de novos moradores, atraídos pelo baixo preço das 

unidades. 

Figura 1 - Área de estudo (RS, Município de Viamão e Macrozona Urbana de Águas Claras) 

 
Fonte: Plano Diretor de Viamão. Elaboração: Samuel Martins, 2011. 

Uma das possibilidades de observação desse crescimento recente, sem o convívio direto 

durante o recorte temporal do estudo, foi através da operação com imagens obtidas em momentos 

oportunos. As fotografias aéreas da área de estudo são do ano de 1990 e foram adquiridas junto à 

Fundação Estadual de Planejamento Urbano e Regional (Metroplan), na escala 1:40.000. A partir 

desse conjunto foi montado um mosaico, produzido com o uso do software Photoshop® CS3®. Através 

da associação de coordenadas conhecidas ao mosaico, este foi georreferenciado aplicando-se as 

ferramentas do software ArcMapTM, do pacote ArcGIS®. Assim, obteve-se uma imagem fotográfica em 



escala 1:40.000 da área de estudo, de 1990. Analogamente ao mosaico de fotografias aéreas, dois 

mosaicos de imagens de satélite foram produzidos, utilizando-se imagens disponíveis, em meio 

eletrônico digital, do software GoogleTM Earth. O primeiro mosaico é referente à área de estudo do ano 

de 2002 (imagens mais antigas disponíveis, de 09/04/2002) e o outro mostra a situação em 2010 

(composto por imagens de 26/10/2009, 04/09/2010 e 30/10/2010). O georreferenciamento dos 

mosaicos de imagens de satélite seguiu a mesma lógica e utilizou as mesmas ferramentas e funções 

da produção do mosaico de fotografias aéreas. Todas as produções cartográficas posteriores que 

necessitaram digitalização para os anos de 2002 e 2010 foram sobrepostas aos respectivos mosaicos. 

Observando-se os mosaicos produzidos a partir de fotografias aéreas e imagens de satélite, 

delimitou-se as áreas de ocupação urbana, onde já se verifica a presença de lotes menores do que os 

rurais, com moradias mais agrupadas e junto a novos acessos viários. 

Essas áreas urbanizadas, para além de uma simples delimitação, foram classificadas quanto à 

densidade habitacional, de acordo com o que pôde ser observado visualmente nos mosaicos, da 

seguinte forma: 

 Baixa densidade (áreas de recente ou rarefeita ocupação); 

 Em consolidação (áreas em processo de consolidação ou com médio adensamento); 

 Consolidadas (áreas com o maior adensamento na região). 

Os recortes temporais (1990, 2002 e 2010) e suas respectivas classificações embasaram a 

produção de mapas temáticos com a densidade de ocupação, mostrando as áreas urbanizadas de 

cada recorte já classificadas (Mapas 1, 2 e 3). 

 



 

 

Da observação dos mosaicos, percebe-se facilmente o rápido crescimento da ocupação 

residencial, assim como o adensamento habitacional. Novas áreas foram agregadas ao processo de 

urbanização local, o que transformou rapidamente a paisagem, incorporando loteamentos e 

condomínios à malha urbana inicialmente muito reduzida. 

Poucos foram, no entanto, os acréscimos na rede viária principal, aumentando 

significativamente apenas a malha de acessos residenciais locais, normalmente construídos pelos 



incorporadores previamente à venda dos lotes. Tal prática não representa custos exagerados, já que o 

terreno é de fácil intervenção, por ser arenoso e relativamente plano, sem grandes declividades. 

Nenhuma via é pavimentada, exceção feita à rodovia ERS 040, ao acesso à fábrica da Ambev, 

composto pela Estrada do Cartório e pelo Beco da Brahma (asfaltados) e algumas poucas vias 

secundárias (no condomínio Goufe III e em um loteamento há pavimentação com basalto irregular, tudo 

sem contribuição estatal). Em geral, circula-se por acessos precários de areia, o que pode ser 

observado nos mosaicos. O levantamento de campo permitiu confirmar essas afirmações, 

acrescentando-se alguns detalhes, como o uso de máquinas (tratores e patrolas) para melhorar a 

trafegabilidade e a colocação de saibro em alguns locais para manter essas condições por mais tempo. 

Portanto, os investimentos em pavimentação advindos da iniciativa privada são inexistentes, fazendo-

se apenas as melhorias cujo custo compensa os ganhos em valorização da terra a ser negociada, isto 

é, vias não pavimentadas. 

Corrêa (1989) também associa o preço da terra às vantagens locacionais, principalmente 

quando se trata da área central, enquanto “produto da ação dos proprietários dos meios de produção” 

(CORRÊA, 1989, p.40). 

O trabalho social, materializado com participação do Estado, representa grande parcela do 

valor e do preço da terra, que se valoriza e fica inacessível para boa porção da população, onde cada 

pessoa tem alguma participação nessa valorização. No entanto, a distribuição da terra (enquanto 

riqueza) não segue padrões de igualdade, nem mesmo aleatórios. A concentração, o uso e a posse 

privilegiados da terra por determinados grupos sociais implanta uma fragmentação que coloca as 

classes menos favorecidas à margem do circuito de reprodução do capital proporcionado pelo comércio 

das porções de espaço na cidade. 

Assim como as demais relações de produção de nossa sociedade, a atividade capitalista de 

comércio de terras gera concentrações de capital que tendem a criar monopólios, uniformizando 

modelos de negócios e, como consequência, padrões de consumo e de classe social usuária de 

determinada mercadoria (no caso, o lote). Concretamente, os empreendimentos imobiliários e 

fracionamentos de propriedades passam a ser explorados por incorporadores, com pressupostos e 

público-alvo definidos, impondo a estruturação de áreas com acesso orientado a determinadas faixas 

de renda dentro do tecido urbano em expansão. 

MODO DE PRODUÇÃO E CIDADE 

Urbanização é um fenômeno de classe, existindo, para Harvey (2008, p. 24), uma “conexão 

íntima entre o desenvolvimento do capitalismo e a urbanização”, cabendo a poucas mãos o controle 



sobre o uso dos excedentes extraídos. Nesse contexto, a qualidade de vida é um dos catalisadores de 

urbanização que se transforma em mercadoria (p. 31). Na absorção dos excedentes do capital, a 

urbanização tem ganhado cada vez maior importância (p. 36), e são os pobres que mais sofrem com a 

violência da construção do novo urbano sobre o velho (p. 33). Propõe mais controle e gestão 

democráticos, mesmo que o Estado recupere maior proporção do excedente, porque uma elite política 

e econômica conforma a cidade de acordo com seus interesses (p. 37). Um movimento social amplo e 

não-setorial para confrontar a liberalidade do capital financeiro em escala global surge como caminho 

possível na busca por novos modos de urbanização mais justos socialmente (p. 39). 

Ao analisar a dimensão espacial da teoria da acumulação de Marx, Harvey (2006 [1975]) 

destaca que as transformações e mudanças por que passa o mundo são inerentes ao modo capitalista 

de produção, não sendo possível perpetuar uma reprodução estacionária (p. 43). Então, surge como 

necessidade o crescimento econômico, carregado de contradições internas (p. 44), não havendo 

espaço para harmonia, a não ser acidental. Essa condição se traduz espacialmente, denotando no 

espaço geográfico as contradições inerentes ao modo de produção: 

“A paisagem criada pelo capitalismo também é vista como lugar da contradição e da tensão, 
e não como expressão do equilíbrio harmonioso” (Harvey, 2006 [1975], p. 55). 

A acumulação capitalista depende da dimensão espacial para se desenvolver, carregando-a 

com as desigualdades e de rearranjos necessários, como Harvey (2006 [1998]) coloca: 

“A acumulação do capital sempre foi uma ocorrência profundamente geográfica. Sem as 
possibilidades inerentes da expansão geográfica, da reorganização espacial e do 
desenvolvimento geográfico desigual, o capitalismo, há muito tempo, teria deixado de 
funcionar como sistema econômico político” (Harvey, 2006 [1998], p. 193). 

Carlos (2008, p. 83) condiciona as condições para a reprodução do capital à reprodução 

contínua do espaço urbano. Internamente à reprodução do urbano, existe uma relação direta entre a 

divisão do trabalho e a diferenciação dos usos (p. 86). Intermediando o acesso aos usos, está a figura 

do mercado: 

“O uso da cidade remete-nos à análise das relações sociais de produção. O mercado será o 
elo, os seus mecanismos determinarão a garantia de acesso à propriedade privada, pela 
possibilidade de pagamento do preço da terra” (Carlos, 2008, p. 88). 

Então, a ocupação do espaço é impulsionada pelo processo de reprodução do capital (p.89). 

Seu uso, no entanto, não encontra um fim na simples propriedade. Assim, a autora classifica o espaço 

como uso do solo em dois tipos: para a reprodução do capital, é capital fixo, enquanto considerado 

para a reprodução da vida, é meio de consumo coletivo (p. 92). 

O atual estágio do modo de produção e as mudanças na estrutura produtiva são abordados por 

Mattos (2006), relacionando-os com as transformações por que passa o urbano na atualidade. O 

modelo de acumulação fordista, esgotado e encalacrado na crise, em grande medida deu lugar para 



um novo, centrado na liberalização econômica, o que não pode ser visto como caminho “natural” nem 

possibilidade única. A expansão em escala mundial do espaço de acumulação responde a um conjunto 

de ações articuladas por atores conscientes: 

“(...) si la globalización constituye una tendencia inherente al desarrollo capitalista, (...) las 
modalidades específicas que adopta en cada una de sus fases o períodos están 
condicionadas por la especificidad tanto del sistema tecnológico en torno al que se ha 
articulado, como de las estrategias, políticas y arreglos institucionales promovidos por los 
actores dominantes en cada una de esas fases” (Mattos, 2006, p. 44). 

Ato contínuo, aumenta a dependência da sociedade em relação ao capital. Na transição entre 

os estágios, o Estado promove o crescimento, cedendo posteriormente a condução prioritária do 

processo para as empresas. Estas, atuando em todas as possibilidades e ramos produtivos ou 

especulativos, funcionando em rede e internacionalmente, difundem lógicas globais, enquanto os ideais 

vinculados a esse processo de acumulação espalham-se através de variados espaços e escalas. 

Um dos reflexos visíveis internacionalmente nas metrópoles é a periurbanização, modelo 

seguido como novo padrão de urbanização que produz, para Mattos (2006, p. 44) um modelo único de 

cidade e, simultaneamente, sistemas singulares que conservam sua identidade na estrutura reticular. 

Então, Mattos argumenta que a definição de cidade mudou, perguntando até mesmo se termos como 

não-cidade ou pós-cidade não seriam mais apropriados para o atual momento, admitindo a 

possibilidade do fim da cidade tradicional (p. 50). No entanto, mesmo com essa mudança, ainda 

falamos em “cidade”, e o termo, mesmo vendo seu conteúdo em constante metamorfose, não perde 

sentido analítico nem banal, de senso comum. Assim, falar de não-cidade parece demasiado, pois a 

ideia é apenas indicar uma nova fase da evolução do conceito, material ou teoricamente. 

Os condomínios fechados, forma gramatical redundante de classificar os espaços de auto-

segregação encontrados de maneira muito difundida na zona urbana de Águas Claras, também 

recebem atenção do autor, vistos como transformação do espaço através de investimentos ou 

meramente mudando o uso a que se destina para aumento de rentabilidade. 

Aproveitando os mosaicos, em uma simples operação de subtração de camadas em SIG 

obtivemos informações valiosas. A primeira contribuição dessa operação foi a possibilidade de se obter 

mapas de expansão urbana para os períodos 1990 – 2002 – 2010 (Mapas 4 e 5). Dos dados 

associados aos produtos cartográficos, obteve-se as seguintes taxas de expansão urbana em área, de 

acordo com a Tabela 1. 

O mercado imobiliário local, aquecido pela entrada de grande quantidade de moradores em 

poucos anos, volta-se agora para opções mais rentáveis do que o simples parcelamento. Lotes vagos 

experimentaram enorme valorização em porções já consolidadas de ocupação. Quanto mais 



consolidada e estruturada a ocupação, mais valorizado o lote. Assim, os negócios imobiliários voltam-

se para esta modalidade, sendo economicamente desvantajoso expandir a área indefinidamente sem 

que haja demanda, já que existem muitas opções em empreendimentos já implantados e ainda não 

totalmente ocupados. Com menos opções de implantação recente e de preço mais baixo, os 

pretendentes mais pobres acabam densificando os loteamentos onde o controle sobre as construções 

é menor, justamente os de mais baixa renda média, fora dos condomínios de lotes. 

 

 



Tabela 1 – Expansão das Áreas Urbanizadas em Águas Claras (1990-2010) 

ANO 
ÁREA URBANIZADA 

(Km2) 
Crescimento em área 

(%) 
Crescimento anual médio em área 

(%) 

1990 2,24 --- --- 

2002 7,63 240,6 20,1 

2010 8,73 14,4 1,8 

Fonte: Samuel Martins, 2011. 

Além das reconfigurações urbanas internas nas grandes cidades, as últimas décadas foram 

marcadas pela consolidação de um processo de crescimento urbano que extrapola os limites 

estabelecidos do espaço urbano metropolitano sem definir claramente novos limites. 

O termo cidade permanece em uso, porém ressignificado, em meio ao aumento da polarização 

social. Apesar das propostas explicativas que buscam redimensionar o conceito de “urbano”, no rastro 

da potencial sociedade urbana apresentada por Lefebvre como característica da nova sociedade, 

urbano, meio rural, cidade e campo são ainda termos usados para definir o meio sobre o qual é feita a 

referência. No entanto, o enquadramento de determinados espaços nessas categorias não mais 

satisfaz as necessidades analíticas dos processos que conduzem a ocupação humana, principalmente 

residencial, nas últimas décadas. Águas Claras conserva características paisagísticas inerentemente 

rurais, com amplos espaços de campo e vegetação nativa (secundária ou preservada). Ao mesmo 

tempo, a quase totalidade da população tem hábitos e padrões de consumo urbanos, o que traz 

dúvidas sobre a definição do espaço local. 

CIDADE E URBANIZAÇÃO EXTENSIVA 

Monte-Mór (2011) concorda com Lefebvre sobre a superação da dicotomia cidade-campo, 

defendendo a existência de um “processo amplo de urbanização” (p. 228). O autor chama essa lógica 

de urbanização extensiva, onde o consumo coletivo está associado a um paradigma urbano industrial 

com reprodução social pautada pelas condições gerais de produção. É o fio condutor que conecta as 

formas existentes à consolidação da sociedade urbana. Nesse contexto, a consequência é a 

“intensificação do duplo processo de industrialização e urbanização do mundo agrário” (p. 231), 

tornando reducionista a relação cidade-campo como opostos complementares. 

A exclusividade da cidade como representação do urbano é, portanto, contestada por Monte-

Mór & Limonad, pois a oposição campo-cidade “(...) tem suas origens na divisão social do trabalho (...)” 

(2011, p. 202). Transformações nas condições gerais de produção e na divisão social do trabalho 

implicam em mudanças estruturais do par dicotômico. Monte-Mór & Limonad (2011, p. 209) chegam a 

propor uma “in-diferenciação entre o urbano e o rural. 



Na área de estudo, a coexistência de formas associadas ao rural e ao urbano, assim como a 

intercalação de funções, conduzem à deficiência dos conceitos tradicionais de urbano e rural para 

explicação. As Figuras 1 e 2 mostram espaços adjacentes internos à Macrozona Urbana definida pelo 

Plano Diretor de Viamão. Pela definição tradicional tem-se, respectivamente, espaço urbano e rural. 

Mas casos onde o proprietário do primeiro exemplo trabalha na cidade concentrada e um morador do 

segundo trabalha para o primeiro tendo, os dois, hábitos de consumo semelhantes, guardadas as 

diferenças de classe, fazem crescer a indefinição conceitual. 

Superando-se o fracionamento do espaço nas associações consideradas anacrônicas pelos 

autores acima, persiste a necessidade analítica de classificação do espaço-objeto, uma vez que os 

termos adotados refletem posições metodológicas e conceituais. Certamente, cidade não parece ser 

um termo a ser abandonado, mas precisa ser recontextualizado, assim como a noção de urbano. 

Cidade, portanto, não é somente forma. Então, além do conjunto de edificações e malhas, ou mesmo 

conteúdos, o importante é que localização, função e paisagem já não demarcam a cidade. Por isso, 

para basicamente diferenciar espaços a conjuntura socioeconômica ganha terreno: 

“A diferenciação possível e cabível deve ter por base, a divisão social do trabalho, as 
relações de produção e as relações que se estabelecem entre os grupos sociais e os meios 
de produção, entre a reprodução da sociedade em geral e a reprodução da família e da força 
de trabalho” (Monte-Mór & Limonad, 2011, p. 214-215). 

A proposta é procurar superar a aparência para abraçar o significado, importando mais a 

reprodução social do que os objetos, sempre atravessada pelo atual estágio do modo de produção. 

Figura 1                                                       Figura 2 

 

                Paisagem associada ao urbano.                               Paisagem associada ao rural. 
                Fonte: arquivo pessoal do autor.                              Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 
URBANIZAÇÃO DIFUSA 

Progressivamente, a dispersão dos tecidos urbanos tem sido acompanhada pela concentração 

de papéis nesses espaços, sobretudo em sociedades mais afetadas pela mundialização econômica e 



onde a penetração das ideias vinculadas à globalização é mais evidente, afirma Sposito (2009, p. 37).  

Essa produção dispersa do espaço urbano tem como primeira consequência a mescla entre o que se 

poderia considerar rural e seu par dicotômico, o urbano, gerando formas com baixas taxas de 

densidade demográfica. Em Águas Claras, a densidade acaba sendo determinada pelos promotores 

imobiliários, na figura de incorporadores ou loteadores, assim como pelo preço reduzido dos lotes no 

início da ocupação, o que estimulava a aquisição de parcelas relativamente grandes. Essa rarefação é 

incrementada pela não-contiguidade de implantações de empreendimentos ou ações de parcelamento, 

deixando vastos espaços entre as áreas urbanizadas. 

Outro aspecto a ser destacado, portanto, sobre a urbanização difusa é a descontinuidade 

territorial urbana, que nem sempre produz vazios urbanos, mas verdadeiros interstícios, com 

reminiscências rurais, espaços especulativos para a promoção imobiliária ou áreas verdes, 

“conformando cidades dispersas” (p. 38). O Mapa 6 mostra a malha viária da área de estudo, onde se 

pode observar as verdadeiras ilhas de urbanização intermeadas por grandes espaços vazios. Na 

realidade, “vazios” não é a forma correta de nomeá-los, já que correspondem a áreas de pastagem, 

plantações, matas e, também, certa quantidade de vazios urbanos. De maneira geral, solo não 

urbanizado. 

Mapa 6 

 

Mapa Viário de Águas Claras – Macrozona Urbana. Fonte: elaboração do autor, 2011. 



Característica das novas urbanizações, a implantação de condomínios horizontais, associada 

ao aumento da prática de loteamentos, combinada com a difusão do transporte individual, impõe a 

configuração dispersa e fragmentada às áreas de crescimento das grandes metrópoles, com pelo 

menos uma diferença fundamental. Hoje, são também as classes médias e altas que procuram áreas 

distantes, atrás da realização de aspirações por qualidade de vida que a deterioração do ambiente 

urbano dificilmente permite, além da fuga das situações de contatos sociais relacionados à sensação 

de insegurança. Por esses motivos, Águas Claras é destino residencial para pessoas de diferentes 

classes sociais, cada estrato por seus motivos, sejam os atrativos da paisagem e da qualidade de vida 

vendidos seja o preço acessível da terra. Cria-se, dessa forma, uma segmentação produzida pela 

desconexão entre diferentes unidades de parcelamento/loteamento, conduzindo à fragmentação 

territorial, onde cada recorte abriga níveis sociais muitas vezes diferentes. 

A fragmentação, ainda, não se restringe à forma urbana, mas vincula-se às novas formas (e 

intensidades) de deslocamento e de comunicação, que conduzem a novos padrões de consumo e de 

reprodução da vida e prescindem da vivência da cidade como totalidade, como destacado por Sposito 

(2009): 

“Assim, a cidade é pensada e vivida aos pedaços, de modo sempre provisório ou por tempos 
curtos, pois não há mais âncoras sociais, políticas ou econômicas que nos atrelem a 
ambientes urbanos e/ou nos façam apreender a cidade como um conjunto” (p. 40). 

Confirma-se localmente a preponderância dos pressupostos da atual fase do processo de 

acumulação e dos padrões de consumo a ela vinculados na produção de formas dispersas, 

fragmentadas e social/fisicamente desconexas nas franjas urbanas. Essa característica pode ser 

observada em Águas Claras assim como em outros espaços de recente crescimento metropolitano, 

num processo amplo de dispersão urbana, enquanto a periurbanização é a sua materialização 

especificamente na “fronteira urbana” que Randolph (2011, p. 36) implanta na interface entre o 

metropolitano e o não-metropolitano. Assim, a localidade de Águas Claras pode ser entendida como 

um espaço perimetropolitano de urbanização difusa, enquanto a lógica que guia seu crescimento e 

consolidação mantiver sua hegemonia. 

Sposito (2009, p. 41) lembra que, por mais que a demanda seja conjuntural, são os agentes 

econômicos que levam a cabo a expansão territorial descontínua nas franjas urbanas, e que exigir 

através de normativas legais a contiguidade passa pela atenção à sua atuação. Portanto, para evitar a 

exacerbação dos custos da provisão dessas áreas com serviços e infra-estrutura, a regulamentação 

seria um aliado importante. As normas legais e zoneamentos que a Prefeitura de Viamão utiliza para o 

controle da expansão urbana no município não tratam especificamente dos agentes econômicos; 

constituem-se, por isso, em mecanismos indiretos de ação sobre o território que interferem fracamente 



nas práticas desses agentes. Mas os valores atuais e as práticas a eles relacionadas, conformados em 

escalas mais amplas, não dependem somente de normas locais ou regionais, por isso a autora defende 

que a regulamentação atenderia mais à forma, mas teria pouco efeito sobre o processo (p. 42). 

O “distanciamento” do Estado, em uma sociedade caracterizada pela divisão, apenas agrava o 

quadro de fragmentação, restringindo o contato entre as diferenças, que é o gerador das possibilidades 

de política, algo que, para a autora, tem relação próxima com as mudanças por que passa o modo de 

produção. 

AGENTES NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

De forma muito marcante, todos os agentes produtores do espaço urbano descritos por Corrêa 

(1989) estão presentes e representados na área de estudo. 

Os grandes proprietários dos meios de produção, na figura das indústrias de bebidas e 

embalagens localizadas na localidade (Ambev, Rexam) impactam o ambiente natural com sua 

atividade direta e o lugar com demandas de acesso facilitado, alteração no preço da terra, circulação 

de pessoas e produtos. Interferem, assim, nos outros usos do solo da região. 

O valor de troca da terra ganha preferência sobre o valor de uso, na avaliação dos proprietários 

de terras, que buscam sempre a melhor remuneração, contando ainda com a ação implementadora de 

benfeitorias por parte do Estado. Não havendo grande acréscimo de benfeitorias e amenidades, parte-

se para o parcelamento na forma de loteamentos. 

Prolifera em Águas Claras a atuação dos promotores imobiliários, categoria composta por 

incorporadores (exemplos locais: Goufe Empreendimentos, Ferize Incorporações Ltda e Horizonte 

Incorporações Ltda), financiadores (principalmente bancos estatais), técnicos, construtores e 

corretores, que, em sua atuação, reforçam e realimentam a lógica da segregação residencial, enquanto 

esta se torna mais drástica, ao passo que as classes desprovidas de condições para pagar pelos 

pedaços de cidade que aqueles exploram, passam a reunir-se em conjuntos populares de habitação 

produzidos fora do circuito dominante. 

O agente que nunca pode considerar-se à parte do processo de produção do espaço urbano é 

o Estado, que atua em consonância com a conjuntura política e econômica a ele associada, fazendo 

uso de instrumentos normativos. No caso de Águas Claras, a instância municipal é a que tem maior 

relevância, mesmo com atuação incipiente. Espera-se sua ação no sentido de planejar o futuro coletivo 

da cidade em crescimento e minimizar as eventuais consequências do seu atual status de observador, 

condição proposital e dependente de atitude política. 



Por fim, assim como em qualquer outro espaço urbano estudado em nossa sociedade 

capitalista, estão presentes os grupos sociais excluídos que, sem meios de pagar pela moradia, 

acabam morando em cortiços, autoconstruções, reassentamentos estatais (estes, de pouca força 

modeladora) e favelas (estas, de caráter efetivamente modelador do espaço). 

Especificamente tratando do mercado de moradia, Harvey (1980) ainda indica outro ator que 

determina, de alguma forma, os valores de uso e de troca. São os usuários de moradia, que podem ser 

proprietários ou não, sendo os primeiros os mais ativos operacionalmente (conservando para melhor 

usar ou incrementando para valorizar). Tanto locatários como proprietários, através do arranjo do valor 

de troca, visam acessar valor de uso. 

A promoção do uso do solo, anteriormente estagnada pela inércia das relações capitalistas 

predominantes na região, experimentou recentemente um papel de centralidade nas transformações do 

espaço rural para urbano, que decorre principalmente da demanda por áreas de moradia e do 

incremento do potencial econômico produtivo e especulativo locais. Em conjunto, os vários agentes são 

simultaneamente atores do processo de urbanização. 

Indicamos como os principais agentes atuando em Águas Claras, na atualidade, os 

proprietários de terras e os promotores imobiliários, chancelados em sua relação pela atuação do 

Estado, que não tem desenvolvido atividade direta de produção do espaço, mas regula a atuação dos 

demais, sendo o ente mais influente, principalmente através do planejamento municipal, onde a figura 

do Plano Diretor é central. 

Dentre os promotores imobiliários indicados na literatura específica, os que assumem papel de 

protagonismo na localidade são os incorporadores e os corretores, que atuam muitas vezes de forma 

associada e, na área de estudo, têm implantado a estrutura física onde se instala a malha urbana e 

promovem a atração de pessoas para que se juntem à população local. 

MERCADO – MÃO INOXIDÁVEL 

Ao apresentar o termo “cidade COM-FUSA”, marca da produção contemporânea da estrutura 

urbana em um processo que concilia, simultaneamente, formas compacta e difusa, Abramo (2007) 

afirma que o mercado é “o principal mecanismo de hegemonia da coordenação das decisões de uso do 

solo” (p. 26). Tanto o mercado formal como o informal são entendidos pelo autor como retro-

alimentadores dessa forma urbana, em movimento de produção e potencialização. 

Nesse contexto, Águas Claras surge como objeto para análise por representar a faceta difusa e 

personificar a expansão metropolitana aproximando no espaço a demanda por moradia e os interesses 

do mercado de terras. 



Corrêa (2011, p.45) estimula a abertura da análise para agentes que não necessariamente são 

foco de discussão, mas que podem estar desempenhando papel semelhante, complementar ou 

paralelo, com fins parecidos: 

“(...) diferentes agentes sociais, cada um centrado principalmente em 
estratégias e práticas espaciais pertinentes às atividades que os 
caracterizam, como por exemplo, produção industrial ou promoção 
imobiliária, podem, sob certas condições, desempenhar outras estratégias e 
práticas espaciais diferentes daquelas que os distinguem, mas que são 
semelhantes entre si” (Corrêa, 2011, p.45) 

O Estado, mesmo não atuando diretamente na promoção imobiliária ou no mercado de terras 

em determinada área, é um agente fortemente integrado à atuação dos demais, relacionando-se 

estreitamente com o mercado. 

ESTADO AVALISTA 

Avançando: temos como premissa que, dentre os agentes sociais, os interesses dos agentes 

econômicos guiam a produção do espaço urbano. Porém, sua atuação não é independente, nem entre 

si nem da inserção do Estado. Então, o marco jurídico, as taxações, a dotação de infraestrutura, o 

controle do e a atuação direta no mercado imobiliário são papéis do Estado que Corrêa (2011, p.45-46) 

elenca e que se relacionam diretamente com a atuação dos agentes econômicos, implicando em 

responsabilidade conjunta pelo processo de urbanização difusa. Se novas culturas e formas de 

moradia, mobilidade, comunicação e trabalho conduzem, associadas ao olhar atento do mercado, a 

padrões dispersos de urbanização, o Estado não é uma figura contemplativa, mesmo que em postura 

de laissez-faire. 

Na conclusão de seu artigo, Abramo (2007, p.50) confirma como promotor do duplo movimento 

de compactação e difusão o mercado – formal e informal. Mas aponta necessidade de “(...) 

coordenação e de controle público da liberdade de mercado (...)” (p.51), propondo o controle público do 

uso do solo com ampla participação popular no planejamento. Neste ponto, a avaliação é de que a 

ação pública, em última análise, do Estado, em formas centralizadoras ou participativas, impulsiona o 

delineamento dos caminhos para a ação de produção do espaço urbano através do mercado. 

Para a superação de desigualdades, a premissa inicial é o desenvolvimento socioespacial, que 

por sua vez pressupõe aumento da qualidade de vida. Desenvolvimento, no entendimento de Souza 

(2010), tem sido tratado como sinônimo de desenvolvimento econômico, quando deveria significar 

mudança social positiva (p. 60). Buscando superar essa limitação, propõe associar ao desenvolvimento 

a noção de autonomia, passando a entendê-lo como mudança. Então, a idéia é falar em 

desenvolvimento socioespacial, com dois objetivos: melhoria da qualidade de vida e aumento da justiça 



social (p. 61). Tomado o desenvolvimento socioespacial como desejável, é necessário salientar que 

justiça social e qualidade de vida são complementares, e que não se está pensando corretamente o 

desenvolvimento se qualquer dos dois aspectos for negligenciado (p. 72). As ações de planejamento, 

por esse motivo, e como nunca são neutras (p. 83), precisam abandonar o perfil mercadófilo e propor 

estratégias pró-desenvolvimento socioespacial, estimulando a consolidação de uma sociedade 

verdadeiramente democrática e com cidadania. 

Passam pela atuação estatal (e suas imputações) também as formas de crescimento urbano 

de que Águas Claras é exemplo e onde dois entraves fundamentais ao desenvolvimento socioespacial 

são traduzidos em ataques que podem ser comprovados: à democracia e à cidadania. 

ENTRAVES AO DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL 

ATAQUE À DEMOCRACIA 

Para fundamentar a argumentação seguinte, é preciso confirmar se há, realmente, segregação 

socioespacial em Águas Claras, fator explicativo que compõe as próximas relações. 

Em primeiro lugar, confirmamos o “sintoma” de que os processos em questão estão presentes. 

O espaço urbano encontra-se segmentado e com fraca vinculação física entre áreas, além das 

diferenças de forma de ocupação (loteamentos, condomínios, parcelamentos, etc.), configurando 

quadro de fragmentação que conserva grandes vazios, observáveis no mapa viário (Mapa 6). 

A confirmação da estrutura segregada local e suas especificidades é objeto de estudo 

posterior, mas fica evidente a distribuição desigual no espaço dos padrões de renda familiar, de acordo 

com o Mapa 7, que mostra o rendimento do responsável pelo domicílio por setor censitário. Mesmo que 

haja grandes heterogeneidades internas, isso reforçaria a noção de presença de segregação, já que 

internamente os setores são fragmentados em unidades razoavelmente homogêneas, como 

condomínios e outras formas dirigidas comercialmente para determinadas classes de rendimento. 

O que mais importa, aqui, é que um valor está ganhando corpo na sociedade: um “novo código 

de distinção social” (CALDEIRA, 1997, p.159), associado ao status conferido a elementos como 

segurança, separação e isolamento. Então, fixa-se a segregação social como valor. Caldeira (1997, 

p.162) adiciona outra motivação para o enclausuramento das classes superiores, além da proteção 

frente à ameaça do crime: a exclusão dos indesejáveis. Portanto, enclaves como condomínios e 

loteamentos fechados – estes, ilegais para Souza (2008, p.75) – tendem a negar aquilo que 

fundamenta a “experiência moderna da vida pública” (CALDEIRA, 1997, p.164), ou seja, abertura, livre 

circulação, encontros, enfim, mistura social. A cidade modernista, na prática nunca permitiu a total 

interação entre os diferentes, mas as possibilidades que estavam presentes agora parecem esmaecer.  



Mapa 7 

 
Mapa da Renda do Responsável pelo Domicílio, Macrozona Urbana. Fonte: elaboração do autor, 2011. 

Marcuse (2004) faz referência à indesejabilidade da segregação: 

“(...) uma base segura para a conclusão de que a segregação e os guetos 
são ruins, e para que tomemos posição acerca dos enclaves excludentes, é 
que a alocação involuntária de espaço a qualquer grupo é indesejável em 
uma sociedade democrática (...)” (Marcuse, 2004, p. 25). 

Associada à auto-segregação, voltada para dentro, sempre há a segregação involuntária, de 

quem é acometido pela face excludente do processo. Interessa-nos, aqui, a divisão espacial vinculada 

a diferenças de classe ou status, que para o autor é, em geral, não-voluntária, pois um status inferior 

não é desejado, e sim imposto. Já quem detém status superior precisa de meios para impor o inferior 

ao outro. Dessa forma, essa imposição “(...) requer, implícita ou explicitamente, o uso da força, e em 

uma sociedade civilizada tal força é (...) monopólio do Estado” (MARCUSE, 2004, p.28). O Estado, 

estabelecendo repartição através de linhas de involuntárias, exerce papel fundamental, estabelecendo 

padrões residenciais. Isso se dá através da promulgação de leis que tratam da propriedade privada, 

posse, proibições e instrumentos financeiros. “Assim, se em qualquer sociedade houver segregação ela 

ocorrerá com sanção tácita, quando não explícita, por parte do Estado” (MARCUSE, 2004, p.30).  

ATAQUE À CIDADANIA 

Para Castro (2003), o exercício da cidadania se dá intermediado pelas instituições, que por sua 

vez apresentam-se com distribuição espacial desigual. A produção de riquezas e, portanto, a 



possibilidade de acesso a determinado estrato social está relacionada ao exercício da cidadania, 

dependente do acesso às instituições que, no caso de Águas Claras provêm a população de serviços 

de forma desigual espacialmente. 

Realizando-se no cotidiano, a cidadania está intimamente ligada também ao Estado, na forma 

dos direitos e deveres garantidos em lei e que estão ancorados no aparato institucional. O acesso aos 

serviços, justamente, é algo definidor quanto ao acesso à cidadania, argumenta Castro (2003, p.13), 

para quem a inserção territorial das instituições (e dos serviços) pode facilitar ou dificultar esse acesso. 

Em Águas Claras, o grupo social menos privilegiado economicamente é o que vive em formas urbanas 

mais pasteurizadas e mais distantes dos serviços, enquanto nas áreas menos necessitadas (e cujos 

moradores mais utilizam o transporte individual) os serviços estão localizados de forma concentrada, 

internamente ou próximos ao setor censitário de maior rendimento. Desta forma, consolidam-se dois 

tipos de núcleos residenciais. O primeiro, uma simples aglomeração (não muito concentrada) de casas, 

com poucos espaços públicos e normalmente distante (para quem anda a pé) dos serviços públicos 

básicos, como escolas e postos de saúde. O segundo, um espaço cercado, provido de serviços 

privados e contando com espaços públicos privatizados, sendo este tipo de núcleo isolado do primeiro. 

Além da qualidade insuficiente dos serviços oferecidos, é necessário (re)pensar as formas 

planejadas para a cidade, tanto em relação à distância dos serviços (e dificuldades que ela provoca 

para os pobres) quanto à fragmentação que isola as diferenças. Assim, o ataque à cidadania é 

materializado através da intensificação dos efeitos da segregação, uma vez que além do isolamento 

das diferenças e da concentração espacial de grupos sociais há a concentração de serviços junto à 

centralidade econômica local, decisão política do Estado e que caracteriza sua atuação. 

Podemos estabelecer relações esclarecedoras entre valores que rejeitam a proximidade física 

(contato) e tendências de produção da forma urbana, através de processos verificáveis 

internacionalmente assim como na localidade de Águas Claras. A demanda por moradia já vem 

carregada desses pressupostos de isolamento e o mercado imobiliário a segue e reforça, em um 

movimento realimentador de desigualdades que tem na segregação socioespacial o mecanismo chave. 

De acordo com Sposito (2009), os elementos discutidos neste artigo são complementares, 

como segue: 

“A cidade dispersa é o ambiente de novas práticas socioespaciais, marcadas 
pela fragmentação, pela seletividade socioespacial e justificadas pelo 
espectro da (in)segurança urbana, a urbanização difusa é, ela mesma, um 
atalho para a negação da própria cidade (...)” (Sposito, 2009, p.43). 

Ainda assim, não é razoável supor que o mercado imobiliário figure como o agente central 

desse processo, mesmo que seja o mais evidente. Faz-se necessário um contraponto à visão de 



Estado passivo, distanciado ou inapto para lidar com a complexidade do planejamento urbano. Não é 

possível pensar em Estado distanciado, uma vez que a simples postura estatal diante das opções de 

ação, ainda que liberal, constitui uma ação, com resultados, se nem sempre previsíveis, imagináveis. 

Águas Claras carece de políticas urbanas integrando transporte público e planejamento do uso 

do solo, além da alocação justa de serviços, considerando sempre a necessidade de diálogo entre as 

diferenças e a indesejabilidade da segregação. Finalmente, buscando integrar o todo da sociedade na 

construção do urbano, e não grupos isolados como se o movimento atual fosse sustentável 

indefinidamente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A premissa geral é que, dentre os agentes sociais, os interesses dos agentes econômicos 

guiam a produção do espaço urbano. Porém, sua atuação não é independente, nem entre si e nem 

independente da inserção do Estado. Então, o marco jurídico, as taxações, a dotação de infraestrutura, 

o controle do e a atuação direta no mercado imobiliário são papéis do Estado, relacionando-se 

diretamente com a atuação dos agentes econômicos, implicando em responsabilidade conjunta pelo 

processo de urbanização difusa. Se novas culturas e formas de moradia, mobilidade, comunicação e 

trabalho conduzem, associadas ao olhar atento do mercado, a padrões dispersos de urbanização, o 

Estado não é uma figura contemplativa, mesmo que em postura de laissez-faire. 

Controle público do uso do solo com ampla participação popular no planejamento é, cada vez 

mais, uma necessidade. Neste ponto, a avaliação é de que a ação pública, em última análise, do 

Estado, em formas centralizadoras ou participativas, impulsiona o delineamento dos caminhos para a 

ação de produção do espaço urbano através do mercado, podendo obstaculizar o desenvolvimento 

socioespacial ou criar meios para o acesso à cidadania e para o enfrentamento às desigualdades. A 

coletividade de Águas Claras dificilmente verá sua estrutura social mudar positivamente sem um 

reposicionamento político quanto à forma de crescimento urbano, esta ainda muito passiva em relação 

à tendência atual. 
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