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ARAÚJO, Luciana Medeiros de. Produção Imobiliária e Novas Dinâmicas de 
Expansão Urbana em Patos e Cajazeiras (PB). 

 

RESUMO 

Esta tese analisa a recente produção imobiliária e as novas dinâmicas de expansão 
urbana nas cidades de Patos e de Cajazeiras, localizadas na Paraíba, Nordeste 
brasileiro, entre os anos de 2009 e 2015. Esse recorte temporal tem como marco a 
implantação do Programa Minha Casa Minha Vida, que reafirmou o imprescindível lugar 
do Estado como propulsor da promoção imobiliária voltada à habitação de interesse 
social, bem como à de mercado. Com esse programa, a interposição do Estado no setor 
imobiliário redefiniu as diretrizes de subvenção de crédito habitacional para famílias de 
baixa renda, bem como garantiu o crédito imobiliário a empresas de construção para a 
promoção privada de habitação de mercado, com abrangência de segmentos da 
população de médio e alto rendimento. Assim, as ações do Estado propiciaram grande 
impulso à economia urbana, à mobilidade do capital e, por conseguinte, à convergência 
de agentes imobiliários privados locais e não locais, em especial incorporadores e 
construtoras, com capacidade de investir, intervir e transformar o setor imobiliário e o 
espaço urbano das cidades analisadas. A pesquisa teve como objetivo demonstrar os 
percursos da mobilidade do capital e da formação de parcerias entre os diferentes 
agentes produtores do espaço, inclusive desses com o Estado, com vistas à promoção 
imobiliária, por meio do parcelamento de propriedades rurais periurbanas para a 
implantação de loteamentos residenciais. Em Patos e em Cajazeiras, sob a lógica 
capitalista de produção urbana, emergiram novas dinâmicas de expansão territorial, as 
quais redefiniram o estoque e a valorização de lotes urbanizados comercializáveis e de 
novas unidades habitacionais, com um consequente aumento da especulação 
imobiliária. A celeridade desse parcelamento transformou a terra rural em solo urbano, 
produzindo uma grande quantidade de lotes e de habitações dispostos à reprodução do 
circuito e da acumulação de capitais e à ampliação das rendas urbanas para os 
promotores imobiliários. Disto emergiram contradições socioespaciais e conflitos de 
interesses entre os distintos agentes imobiliários. Sustenta-se a tese de que a 
interposição do Estado, sobremaneira aquela advinda da esfera Federal, e a 
convergência de agentes imobiliários para aquelas cidades imprimiram novas dinâmicas 
de expansão urbana, o que veio a conformá-las como nichos de reprodução e de 
acumulação de diferentes frações do capital mercantil, investidos no setor imobiliário, 
nelas em ascensão. Com efeito, importa assinalar que este é um processo reprodutível 
em outras cidades. Esta pesquisa aportou-se em referenciais teórico-metodológicos 
relativos à produção capitalista do espaço urbano e em dados primários arrolados a 
partir dos cartórios de registros de imóveis das cidades investigadas. Igualmente, fez-se 
uso de dados secundários, com levantamentos junto às Prefeituras Municipais e ao 
CREA/PB, TCE/PB, CEHAP/PB, IBGE, CEF, Ministério das Cidades, Ministério do 
Trabalho, dentre outras instituições. Nos trabalhos de campo, procedeu-se com 
entrevistas semiestruturadas, conversas informais, realização de fotografias e anotações 
sobre a infraestrutura do entorno. Para demonstrar a espacialização da produção 
imobiliária e da expansão urbana, utilizou-se cartogramas temáticos e imagens do 
Google Earth. 

 

Palavras-chave: Produção Imobiliária. Expansão Urbana. Loteamentos Urbanos. 
Cidade de Porte Médio. Cajazeiras. Patos.  



 

ARAÚJO, Luciana Medeiros de. Real Estate Production and New Dynamics of Urban 
Sprawl in Patos and Cajazeiras (PB). 
 

 

ABSTRACT 

 

This doctoral thesis aims to analyze the recent real estate construction practice and 
the new dynamics of urban sprawl between 2009 and 2015, in the cities of Patos and 
Cajazeiras, both located in Paraíba, Northeast Brazil. Such a time frame is based on 
the implementation of the government program Minha Casa Minha Vida, which 
reaffirmed the crucial place of the State as a propellant of real estate development, 
aimed to housing of social interest, as well as the market. The State's interposition in 
the real estate sector, through this program, redefined the subsidies guidelines of 
low-income housing credit. In addition, it assured real estate loans to construction 
companies for the private promotion of market housing, covering segments of the 
population of medium and high income. Thus, the measures taken by the State 
provided a boost to the urban economy, mobility of capital and, consequently, 
convergence of local and non-local private real estate agents, particularly developers 
and builders, with the capability to invest, intervene and transform the real estate 
sector and the urban space of the analyzed cities. The objective of the research was 
to demonstrate the mobility of capital and the formation of partnerships between the 
producer agents of urban space, including the State, with a view to real estate 
development, by means of land parceling of periurban rural properties for the 
implementation of housing estates. In Patos and Cajazeiras, new dynamics of 
territorial expansion emerged under the capitalist logic of urban production, and 
redefined the supplies and appreciation of urbanized commercial estates and new 
housing units, thus increasing real estate speculation. The celerity of this parceling 
turned the rural land into urban land, and produced a large number of estates and 
housing prepared to reproduce the circuit and accumulation of capital and the 
increase of urban incomes for real estate developers. Socio-spatial contradictions 
and conflicts of interest between the different real estate agents emerged from this. It 
sustains that the interposition of the State, with emphasis on that coming from the 
Federal level, and the convergence of real estate agents for those cities, produced 
new dynamics of rising urban expansion. Such growth accommodated the cities as 
niches of reproduction and accumulation of different commercial capital fractions, 
whose investments were made in the real estate sector. It should be noted that this is 
a reproducible process in other cities. The theoretical framework of this research was 
based on references related to the capitalist production of the urban space and on 
primary data from the land registries of real estates of the cities investigated. 
Likewise, secondary data were used, as well as surveys directed to municipalities’ 
administration, CREA / PB, TCE / PB, CEHAP / PB, IBGE, CEF, Ministry of Cities, 
Ministry of Labor, among other institutions. Regarding the field work, we conducted 
semi-structured interviews, informal talks, photographs and annotations about the 
surrounding infrastructure. To demonstrate the spatialization of real estate production 
and urban expansion, thematic cartograms and images taken from Google Earth 
were used. 

 

Keywords: Real Estate Production. Urban Prawl. Urban estates. Medium-sized City. 
Cajazeiras. Patos. 
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RESUMEN 

 

Esta tesis pretende analizar la reciente producción inmobiliaria y las nuevas dinámicas 
de expansión urbana en las ciudades de Patos y Cajazeiras, localizadas en Paraíba, 
Noreste brasileño, entre los años 2009 y 2015. Este recorte temporal tiene como marco 
la implantación del Programa Minha Casa Minha Vida, que ratificó la posición 
imprescindible del Estado en la promoción inmobiliaria orientada a la vivienda social y  la 
de mercado. Con dicho programa, la intervención del Estado en el sector inmobiliario no 
solo redefinió las directrices para la subvención de préstamos hipotecarios destinados a 
familias de baja renta, sino que garantizó el crédito inmobiliario a empresas 
constructoras para la promoción privada de viviendas de mercado, abarcando 
segmentos poblacionales con rentas medias y altas. Así, las acciones del Estado 
propiciaron un gran impulso de la economía urbana, la movilidad del capital y, por 
consiguiente, de la convergencia de agentes inmobiliarios privados locales y no locales, 
especialmente promotoras y constructoras, con capacidad para invertir, intervenir y 
transformar el sector inmobiliario y el espacio urbano de las ciudades analizadas. La 
investigación objetiva demonstrar los recorridos de los movimientos de capital y del 
establecimiento de colaboraciones entre los diferentes agentes productores del espacio, 
incluso con el Estado, con miras a la promoción inmobiliaria, por medio de la parcelación 
de propiedades rurales periurbanas para la implantación de urbanizaciones 
residenciales. En Patos y Cajazeiras emergieron nuevas dinámicas de expansión 
territorial, que redefinieron el stock y la valorización de parcelas urbanizadas 
comercializables y de nuevas unidades habitacionales, con el consecuente aumento de 
la especulación inmobiliaria. La celeridad de dicha parcelación transformó el terreno 
rural en suelo urbano, generando gran cantidad de parcelas y viviendas prestos para la 
reproducción del circuito y la acumulación de capitales y para la ampliación de las rentas 
urbanas de los promotores inmobiliarios. De ahí surgieron contradicciones 
socioespaciales y conflictos de intereses entre los distintos agentes inmobiliarios. Se 
sostiene la tesis de que la intervención del Estado, eminentemente la derivada de la 
esfera Federal, y la convergencia de agentes inmobiliarios en dichas ciudades 
confirieron nuevas dinámicas de expansión urbana, lo que las configuró como nichos de 
reproducción y acumulación de diferentes fracciones del capital mercantil, invertidos en 
el sector inmobiliario. Es importante señalar que se trata de un proceso reproducible en 
otras ciudades. Este estudio se fundamenta en referenciales teórico-metodológicos 
relativos a la producción del espacio urbano y en datos primarios obtenidos en los 
registros de la propiedad inmobiliaria de las ciudades investigadas. Asimismo, se 
utilizaron datos secundarios, con recopilaciones en Ayuntamientos, CREA, TCE, 
CEHAP, IBGE, CEF, Ministerio de las Ciudades y Ministerio del Trabajo, entre otras 
instituciones. En los trabajos de campo, se realizaron entrevistas semiestructuradas, 
conversaciones informales, toma de fotografías y anotaciones in situ. Para demonstrar la 
espacialización de la producción inmobiliaria y de la expansión urbana, fueron 
empleados cartogramas temáticos e imágenes de Google Earth. 

Palabras clave: Producción Inmobiliaria. Expansión Urbana. Parcelación Urbana. Ciudad 
media. Cajazeiras. Patos. 

 



 

LISTA DE MAPAS 

 

Mapa 01 Situação geográfica dos municípios de Patos e de Cajazeiras/PB..... 27 

Mapa 02 Loteamentos residenciais implantados às margens de rodovias, 
em Cajazeiras/PB.............................................................................. 88 

Mapa 03 Loteamentos residenciais implantados às margens de rodovias, 
em Patos/PB...................................................................................... 89 

Mapa 04 Delimitação da Região Intermediária de Articulação Urbana de 
Patos/PB – 2013................................................................................ 93 

Mapa 05 Delimitação da Região Intermediária de Articulação Urbana de 
Cajazeiras/PB – 2013........................................................................ 94 

Mapa 06 Malha urbana de Cajazeiras/PB – 2010............................................ 124 

Mapa 07 Malha urbana de Cajazeiras/PB –  2016........................................... 124 

Mapa 08 Localização dos loteamentos implantados na cidade de 
Cajazeiras/PB entre 2009 e 2015...................................................... 126 

Mapa 09 Localização dos loteamentos implantados na cidade de Patos/PB, 
entre 2009 e 2015.............................................................................. 127 

Mapa 10 Localização dos loteamentos da Colorado em Patos/PB.................. 257 

Mapa 11 Localização dos loteamentos da Colorado em Cajazeiras/PB.......... 258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 01 Número de municípios e contingente populacional em diferentes 
escalas territoriais – 2010................................................................ 95 

Tabela 02 Produto Interno Bruto (PIB), segundo diferentes escalas 
territoriais – 2013............................................................................. 96 

Tabela 03 População total e taxa de crescimento por situação do domicílio 
em Cajazeiras e Patos/PB – 1970 a 2010....................................... 97 

Tabela 04 Distribuição dos loteamentos implantados na cidade de 
Cajazeiras/PB, por zona urbana – 2009 a 2015.............................. 122 

Tabela 05 Total de loteamentos registrados em cartório em Cajazeiras e em 
Patos/PB – 2009 a 2015.................................................................. 128 

Tabela 06 Informações sobre obras em execução, visitadas em Patos e 
Cajazeiras/PB – 2014 e 2015.......................................................... 142 

Tabela 07 Brasil: Financiamentos imobiliários para a aquisição ou 
construção habitacional com recursos do SBPE, em unidades 
habitacionais – 2009 a 2015............................................................ 160 

Tabela 08 Déficit habitacional total e urbano, por nível territorial e por ano – 
2000 e 2010....................................................................................... 165 

Tabela 09 Déficit habitacional urbano no Brasil, por ano (2009 e 2014), e 
produção habitacional pelo PMCMV, por faixa de renda domiciliar 
(2009 a 2015).................................................................................. 168 

Tabela 10 Domicílios permanentes urbanos na Paraíba, com déficit 
habitacional e faixa de rendimento por ano – 2009 a 2014............. 169 

Tabela 11 Total de domicílios permanentes e déficit habitacional em 
Cajazeiras e em Patos/PB, por ano – 2000 e 2010......................... 172 

Tabela 12 Total de domicílios por variável do déficit habitacional nas 
cidades de Cajazeiras e de Patos/PB – 2010................................. 174 

Tabela 13 Cajazeiras e Patos/PB: total de domicílios urbanos por 
rendimento domiciliar – 2010.......................................................... 178 

Tabela 14 Brasil: Unidades habitacionais contratadas por faixa e por etapa 
do PMCMV – 2009 a 2015.............................................................. 192 

Tabela 15 Total de emissão de anotações de responsabilidade técnica 
(ART) e total de unidades habitacionais contratadas pelo PMCMV 
nas Faixas 2 e 3, em Cajazeiras e Patos/PB – 2009 a 
2015................................................................................................. 210 

Tabela 16 Tipos de atividades imobiliárias desempenhadas em Cajazeiras e 
em Patos por período, segundo a CNAE........................................ 219 

Tabela 17 Número de corretores credenciados por período, em Cajazeiras e 
Patos/PB – 1980 a 2016.................................................................. 222 



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01 Identificação e descrição das informações da ficha metodológica 
nº 01 – Memoriais de incorporações dos loteamentos 
residenciais.......................................................................................  62 

Quadro 02 Identificação e descrição das informações da ficha metodológica 
nº 02 – Certidões vintenárias............................................................ 63 

Quadro 03 Identificação e descrição das informações da ficha metodológica 
nº 03 – Observação direta em loteamentos e bairros previamente 
selecionados..................................................................................... 65 

Quadro 04 Identificação e descrição das informações da ficha metodológica 
nº 04 – Coleta de dados sobre o nº de lotes vendidos por 
loteamento (2009-2015)................................................................... 66 

Quadro 05 Entrevistas com agentes imobiliários: corretores de imóveis, 
construtores civis e incorporadores das cidades de Cajazeiras e 
de Patos/PB...................................................................................... 76 

Quadro 06 Entrevista com gestores públicos, representantes do setor 
imobiliário e da construção civil........................................................ 76 

Quadro 07 Mobilidade do capital dos incorporadores de loteamentos 
residenciais com mais de mil lotes, em Patos e em Cajazeiras/PB 
– 2009 a 2015................................................................................... 134 

Quadro 08 Números da expansão urbana decorrentes dos loteamentos 
implantados nas cidades de Patos e de Cajazeiras/PB – 2009 a 
2015.................................................................................................. 145 

Quadro 09 Linhas de financiamento e programas do PMCMV.......................... 156 

Quadro 10 Unidades habitacionais contratadas e entregues pelo PMCMV na 
Paraíba, por ano e faixa – 2009 a 2015........................................... 169 

Quadro 11 Relação dos Conjuntos habitacionais construído pela CEHAP/PB, 
1967 a 2016, nas cidades de Patos e Cajazeiras/PB...................... 177 

Quadro 12 Relação de empresas incorporadoras de origem não local, por 
sede, nome do empreendimento e total de lotes abertos em 
Cajazeiras e Patos/PB – 2009 a 2015.............................................. 242 

Quadro 13 Constituição de empresas e sociedades, vinculadas à Colorado, 
para incorporação de loteamentos em Patos/PB, entre os anos de 
2009 e 2010...................................................................................... 249 

Quadro 14 Constituição de empresas e sociedades, vinculadas à Colorado, 
para incorporação de loteamentos em Cajazeiras/PB, entre os 
anos de 2009 e 2010........................................................................ 250 

Quadro 15 Atuação da Empresa Colorado na Paraíba entre 2009 e 
2015.................................................................................................. 255 

 

 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 01 Emissão de ARTs nas cidades de Patos e de Cajazeiras/PB – 
2008 a 2015...................................................................................... 143 

Gráfico 02 Percentual de déficit habitacional total no Brasil e por região – 
2009 a 2014...................................................................................... 164 

Gráfico 03 Unidades habitacionais contratadas e entregues pelo PMCMV na 
Paraíba – 2009 a 2015..................................................................... 171 

Gráfico 04 Total de unidades habitacionais contratadas pelo PMCMV, por 
origem de recursos, em Patos e Cajazeiras/PB – 2009 a 2015....... 195 

Gráfico 05 Número de unidades habitacionais contratadas pelo PMCMV, nas 
modalidades das Faixas 2 e 3, em Patos e Cajazeiras/PB – 2009 
a 2015............................................................................................... 208 

Gráfico 06 Valores contratados pelo PMCMV, por modalidade de faixa, entre 
2009 e 2015 – Cajazeiras e Patos/PB............................................. 209 

Gráfico 07 Total de pessoal ocupado e de empresas de atividades 
imobiliárias em Patos/PB – 2010 e 2014.......................................... 221 

Gráfico 08 Total de pessoal ocupado e de empresas de imobiliárias em 
Cajazeiras/PB – 2010 e 2014........................................................... 221 

Gráfico 09 Número de lotes incorporados por empresa e por pessoa física, 
em Patos e Cajazeiras/PB – 2009 a 2015........................................ 236 

Gráfico 10 Área loteada incorporada por empresa e por pessoa física, em 
Patos e Cajazeiras/PB – 2009 a 2015.............................................. 236 

Gráfico 11 Total de área loteada, segundo a origem do capital de 
incorporação, em Patos e Cajazeiras/(PB – 2009 a 2015................ 243 

Gráfico 12 Lançamento em Valor Geral de Vendas (VGV) da Colorado em 
Estados do Nordeste – 2012 e 2015................................................ 253 

Gráfico 13 Número de lotes urbanos implantados pela Colorado em estados 
do Nordeste – 2009 e 2015.............................................................. 254 

Gráfico 14 Admissão e desligamento do emprego formal na construção civil 
por ano – Patos/PB..........................................................................  266 

Gráfico 15 Admissão e desligamento do emprego formal na construção civil 
por ano – Cajazeiras/PB................................................................... 267 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FOTOS 

 

Foto 01 Outdoor de loteamentos residenciais em Patos/PB................................ 29 

Foto 02 Loteamentos residenciais, implantados em propriedades rurais 
periurbanas, em Cajazeiras/PB.............................................................. 43 

Foto 03 Loteamentos residenciais, implantados em propriedades rurais 
periurbanas, em Cajazeiras/PB.............................................................. 43 

Foto 04 Loteamentos residenciais implantados em propriedades rurais 
periurbanas na cidade de Patos/PB........................................................ 44 

Foto 05 Loteamentos residenciais implantados em propriedades rurais 
periurbanas na cidade de Patos/PB........................................................ 44 

Foto 06 Construção de casas geminadas - Loteamento Crystal, Cajazeiras/PB. 135 

Foto 07 Outdoor de anúncio da implantação de equipamentos básicos no 
Conj. Habitacional Itatiunga – Patos/PB................................................. 201 

Foto 08 Estação de tratamento de esgoto pré-fabricada no Conjunto 
Habitacional Itatiunga – Patos/PB........................................................... 201 

Foto 09 Loteamento David Lima I, em Patos/PB................................................. 239 

Foto 10 Aspectos da infraestrutura dos loteamentos Alto da Colina e Luar 
Cajazeiras, em Cajazeiras/PB................................................................ 240 

Foto 11  Lotemento Luar de Cajazeiras (à esquerda), margeado pela Estrada 
do Amor................................................................................................... 259 

Foto 12 Habitações geminadas para venda, financiada pelo PMCMV– 
Patos/PB................................................................................................. 264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///tratamento


 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01 Posição dos promotores imobiliários presentes na produção 
imobiliária e na circulação de moradias e lotes urbanizados............. 49 

Figura 02 Síntese das informações contidas na certidão vintenária.................. 60 

Figura 03 Vista da cidade de Cajazeiras, com destaque para a Estação 
Ferroviária, s/d.................................................................................... 85 

Figura 04 Eixos viários e expansão do tecido urbano de Cajazeiras/PB............. 86 

Figura 05 Construção de casas populares geminadas no Loteamento Crystal, 
Cajazeiras/PB..................................................................................... 141 

Figura 06 Estrutura institucional do Sistema Nacional de Habitação – 2009..... 153 

Figura 07 Obras abandonadas do Conjunto Habitacional Ronaldo Cunha 
Lima, Cajazeiras/PB........................................................................... 185 

Figura 08 Precariedades urbanas do Conjunto Ronaldo Cunha Lima – 
Cajazeiras/PB..................................................................................... 187 

Figura 09 Outdoor do Residencial Itatiunga, financiado com recursos do FAR, 
PMCMV, pelo Faixa 1 – Patos/PB...................................................... 200 

Figura 10 Panfleto de lançamento do Loteamento Parque Itatiunga, março de 
2014 – Patos/PB................................................................................. 200 

Figura 11 Croqui de localização do Loteamento Itatiunga, com distâncias 
relativas a serviços e equipamentos básicos – Patos/PB.................. 203 

Figura 12 Usos e apropriações no Loteamento Hardman Cavalcante, Bairro 
Monte Castelo – Patos/PB.................................................................. 206 

Figura 13 Loteamentos implantados na propriedade Várzea da Jurema, 
Patos/PB............................................................................................. 231 

Figura 14 Loteamentos Alto da Colina (2008) e Luar de Cajazeiras (2014)....... 240 

Figura 15 Estrutura societária e composição da empresa Nova Colorado Ltda. 244 

Figura 16 Estados de atuação das empresas Cipasa e Colorado..................... 246 

Figura 17 Estada do Amor, que interliga a UFCG ao Centro de Cajazeiras/PB. 259 

Figura 18 Projeto de casas geminadas: imagem em perspectiva – 
Cajazeiras/PB..................................................................................... 264 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABRAINC Associação Brasileira de Incorporadores Imobiliários 

ART Anotações de Responsabilidade Técnica 

BACEN Banco Central do Brasil 

BNDES Banco Nacional do Desenvolvimento  

BNH Banco Nacional de Habitação 

CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

CBIC Câmara Brasileira de Indústria e Comércio 

CEHAP/PB Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba 

CEF Caixa Econômica Federal 

CNM Confederação Nacional dos Municípios 

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

CNAE Cadastro Nacional de Atividades Econômicas 

COHAB Companhia de Habitação 

COFECI Conselho Federal de Corretores de Imóveis 

CONCLA Comissão Nacional de Classificação 

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronômica 

CRECI Conselho Regional de Corretores de Imóveis 

DIEESE Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

FAR Fundo de Arrendamento Residencial 

FAT  Fundo de Amparo ao Trabalhador 

FDS Fundo de Desenvolvimento Social 

FFM Fundação Francisco Mascarenhas 

FGHAB Fundo Garantidor da Habitação Popular 

FGTS Fundo de Garantia por tempo de trabalho e Serviço 

FHC Fernando Henrique Cardoso 

FHIS  Fundo de Habitação de Interesse Social 

FIP Faculdades Integradas de Patos 

FJP Fundação João Pinheiro 

HSI Hemisfério Sul Investimentos 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDEME Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba 

INOCOOP Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais 

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IPPUR Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 

ISPER Sistema Público de Emprego e Renda 

JUCEP/PB Junta Comercial do Estado da Paraíba 



 

MCIDADES Ministério das Cidades 

MTE Ministério do Trabalho e Emprego 

PAC Programa de Aceleração do Desenvolvimento 

PBQP-H Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat 

PDET Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho 

PLANHAB Planejamento Habitacional 

PLHIS Plano Local de Habitação de Interesse Social 

PMCMV Programa Minha Casa Minha Vida 

PMC Prefeitura Municipal de Cajazeiras 

PMP Prefeitura Municipal de Patos 

PNH Política Nacional de Habitação 

PNHIS Política Nacional de Habitação de Interesse Social 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

PNHR Programa Nacional de Habitação Rural 

PNHU Programa Nacional de Habitação Urbana 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

RECIME Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias 

REGIC Região de Influência das Cidades 

SAGRES Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade 

SEDEHAB Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Habitação de Patos 

SFI Sistema Financeiro Imobiliário 

SIDRA Sistema IBGE de Recuperação Automática 

SINDUSCON Sindicato da Indústria da Construção Civil 

SNH Sistema Nacional de Habitação 

SPBE Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

SPE Sociedade com Propósito Específico 

SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente do Estado 

TCE Tribunal de Contas do Estado 

UFCG Universidade Federal de Campina Grande 

VGV Valor Geral de Vendas 

ZEIS Zona Especial de Interesse Social. 



 

 SUMÁRIO  

   

1 A CONSTRUÇÃO DA TESE: NOTAS SOBRE O PONTO DE 
PARTIDA................................................................................................ 23 

2 CAMINHO TEÓRICO-METODOLÓGICO, TRATAMENTO DOS 
DADOS E FONTES DE PESQUISA....................................................... 30 

2.1 Das observações exploratórias aos recortes territoriais de análise 33 

2.2 Da formulação do problema à definição do objeto e do recorte 
temporal de estudo............................................................................... 38 

2.3 As fontes e a construção metodológica dos dados primários da 
pesquisa................................................................................................. 54 

2.3.1 A importância da certidão vintenária como fonte documental......... 58 

2.4 Elaboração e aplicação de fichas metodológicas.............................. 61 

2.5 Outros instrumentos e procedimentos metodológicos.................... 67 

3 PATOS E CAJAZEIRAS: LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E 
CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA........................................... 80 

3.1 Patos e Cajazeiras: a “entrada” e a “saída” dos caminhos para o 
sertão...................................................................................................... 82 

3.2 Situação geográfica e caracterização socioeconômica no âmbito 
da Divisão Regional do Estado da Paraíba......................................... 90 

3.3 Cajazeiras e Patos sob uma classificação como cidades de médio 
porte........................................................................................................ 101 

4 O ESPAÇO URBANO E A RECENTE EXPANSÃO TERRITORIAL DE 
PATOS E CAJAZEIRAS................................................................... 107 

4.1 A extensão da urbanização capitalista para as pequenas e as 
médias cidades interioranas do Brasil................................................ 112 

4.2 Patos e Cajazeiras como espaços de extensão da urbanização 
capitalista e da reprodução do capital imobiliário............................. 118 

4.2.1 “Brotando loteamentos para todos os lados” – a expansão 
territorial das cidades pesquisadas..................................................... 119 

4.2.2 A mobilidade do capital para a produção imobiliária em Patos e 
em Cajazeiras......................................................................................... 129 

4.3 Da expansão territorial de Cajazeiras e Patos à extensão dos 
problemas urbanos................................................................................ 137 



 

5 O ESTADO E A PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA EM PATOS E EM 
CAJAZEIRAS: INTERPOSIÇÕES E CONVERGÊNCIAS...................... 148 

5.1 A Política Nacional de Habitação e o crédito habitacional pós-
2004......................................................................................................... 151 

5.1.1 Do crédito habitacional ao financiamento imobiliário: o negócio é 
a produção imobiliária........................................................................... 158 

5.2 O déficit habitacional e a atual Política Nacional de Habitação........ 161 

5.2.1 Déficit habitacional como indicador de necessidades de novas 
moradias................................................................................................. 162 

5.2.1.1 Aproximações entre déficit habitacional e produção habitacional pelo 
PMCMV....................................................................................................... 167 

5.2.2 O déficit habitacional e a produção de habitação em Patos e 
Cajazeiras............................................................................................... 172 

5.3 O PMCMV e a produção imobiliária em Patos e em Cajazeiras........  190 

5.3.1 Caracterização dos empreendimentos imobiliários contratados 
com recursos do FAR............................................................................ 197 

5.3.2 Produção habitacional do PMCMV financiada pelo FGTS em Patos 
e em Cajazeiras...................................................................................... 207 

6 OS AGENTES IMOBILIÁRIOS PRIVADOS NO PROCESSO DE 
PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA EM PATOS E EM CAJAZEIRAS............... 212 

6.1 Os agentes privados na produção imobiliária e as mudanças no 
setor imobiliário de Patos e de Cajazeiras.......................................... 213 

6.2.1 Os agentes imobiliários auxiliares e as atividades imobiliárias....... 218 

6.3 Parcerias: “alianças” entre agentes imobiliários de origem local e 
não local.................................................................................................. 224 

6.3.1 Permuta de lotes urbanizados e incorporações de terras rurais 
periurbanas............................................................................................. 233 

6.4 O setor da construção civil em Cajazeiras e Patos............................ 261 

6.4.1 A construção civil e o setor imobiliário............................................... 262 

6.4.2 O trabalho na construção civil em Patos e Cajazeiras....................... 265 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................... 274 

 REFERÊNCIAS........................................................................................ 283 

 APÊNDICES ........................................................................................... 298 



 

 (A) Roteiro de entrevista com gestor público......................................... 299 

 (B) Roteiro de entrevista com representante da Colorado 
Empreendimentos Imobiliários Ltda................................................. 301 

 (C) Roteiro de entrevista com representante do SINDUSCON/PB........ 
304 

 (D) Roteiro de entrevista com agentes imobiliários: corretores de 
imóveis, incorporadores e construtores............................................ 306 

 (E) Ficha nº 01 – Ficha metodológica para levantamento de 
empreendimento imobiliário em cartório........................................... 310 

 (F) Ficha nº 02 – Ficha metodológica para análise de certidão 
vintenária.......................................................................................... 311 

 (G) Ficha Nº 03 – Ficha metodológica observação in loco das 
características do loteamento e do entorno..................................... 312 

 (H) Ficha Nº 04 – Ficha metodológica para análise da 
comercialização de lotes urbanos.................................................... 313 

 (J) Principais conceitos e indicadores da metodologia de cálculo das 
necessidades habitacionais.............................................................. 315 

 (K) Relação dos loteamentos residenciais implantados na cidade 
Cajazeiras/PB, entre 2009 e 2015.................................................... 316 

 (L) Relação dos loteamentos residenciais implantados na cidade 
Patos/PB, entre 2009 e 2015............................................................ 318 

 ANEXOS.................................................................................................. 320 

 
(A) Relação de documentos necessários para implantação de 

loteamento ou para desmembramento............................................. 321 

 (B) Modelo de certidão vintenária.......................................................... 324 

 
(C) Conjuntos habitacionais construídos pela CEHAP/PB, em Patos e 

em Cajazeiras, ente os anos de 1967 e 2014.................................. 326 

 
(D) Relatório de ARTs, registradas entre janeiro de 2008 a dezembro 

de 2015, Patos/PB............................................................................ 327 

 
(E) Relatório de ARTs, registradas entre janeiro de 2008 a dezembro 

de 2015, Cajazeiras/PB.................................................................... 328 



23 

 

1 

A CONSTRUÇÃO DA TESE: NOTAS SOBRE O PONTO DE PARTIDA  

O pesquisador tem o gosto por conhecer. Não se 
acomoda diante da ausência de um conhecimento, 
principalmente quando percebe um problema para 
cuja observação ou resolução a pesquisa poderia 
contribuir. Sabe desconfiar do saber que lhe é 
oferecido pronto, especialmente quando imposto. 
Gosta de questionar o modo como o saber foi 
construído, os valores que o fundamentam, e de se 
perguntar se poderia existir outro mais satisfatório.  

                                             (Laville & Dionne, 1999) 

Especialmente no campo das Ciências Sociais, é recorrente dizer-se que 

toda pesquisa tem uma história, cujo ponto de partida está situado em um dado 

marco referencial de tempo e de espaço. Neste trabalho doutoral, esse marco se 

relaciona a um contexto de celeridade da produção imobiliária, associado a uma 

expansão territorial de importantes cidades do Sertão paraibano no final dos anos 

2000. Esse quadro contextual despertou minha atenção1 e me instigou a questioná-

lo e a desvendar as articulações socioeconômicas e políticas que o contornam.  

Laville & Dionne (1999) referem que a transformação de um objeto empírico 

em uma problemática científica implica a elaboração de caminhos 

metodologicamente sistematizados, amparados em premissas e procedimentos que 

validem a pesquisa. Próprios do caráter científico, esses caminhos, embora sejam 

normatizados, são perpassados por subjetividades, conflitos e contradições, 

constituindo-se em um desafio à pesquisa socioespacial, cujo objeto assume um 

viés histórico, apresentando-se como um processo em devir. 

Portanto, a formulação de uma problemática, notadamente quando voltada 

para a realidade socioespacial, é prontamente marcada pela intersubjetividade do 

observador/pesquisador. Desse modo, com o intuito de situar o momento da 

interseção entre a realidade socioespacial revelada e a definição do objeto a ser 

                                                      
1 Nessas notas, dedicadas a um breve relato sobre a história desta pesquisa, emprego o verbo na 
primeira pessoa. 
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investigado, começo pontuando os dois momentos que marcaram o ponto inicial da 

construção desta tese.  

O primeiro momento está circunscrito ao campo anamnésico, marcado 

pela minha chegada a Cajazeiras, alto sertão da Paraíba, para lecionar na 

Universidade Federal de Campina Grande, no segundo semestre de 2008. É nesse 

momento que formulo as primeiras impressões relativas ao “funcionamento” do 

mercado imobiliário. Já nos contatos iniciais com a cidade, vivenciei quão 

complicado era encontrar um imóvel para locação – situação comum aos que lá 

chegavam à procura de moradia.  

E a despeito do status de cidade universitária, existindo, à época, cinco 

instituições de ensino superior: duas públicas, a Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG) e o Instituto Federal da Paraíba (IFPB), e três privadas, a Santa 

Maria (FSM), a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras (FAFIC) e a 

Faculdade São Francisco da Paraíba (FASP), para as quais há um afluxo constante 

de estudantes, professores e técnicos, constatei que a oferta de imóveis para 

locação era bem menor do que a demanda. Esse descompasso, sob a lógica da 

dinâmica urbana capitalista, configurava um ingrediente para a especulação 

imobiliária e ensejava outro aspecto atinente à “problemática” da moradia, que era a 

majoração dos preços dos aluguéis.  

Com esse encadeamento, em uma cidade “dita” como pequena, logo 

reafirmei o entendimento de que, independente do tamanho da cidade, é a lógica do 

mercado que determina os preços de locação, mesmo que, naquele momento, não 

houvesse um setor imobiliário local mais articulado e organizado. Em meio a um 

presumível aumento da demanda por imóvel no início dos períodos letivos, os 

locatários, deliberadamente, reservavam seus imóveis para auferir uma renda maior 

nesses momentos.  

Portanto, diacronicamente, a lógica capitalista se interpõe sobre os 

processos e as práticas de apropriação, uso e ocupação do espaço urbano nos 

diferentes lugares. Nesse âmbito, minha chegada à cidade de Cajazeiras foi 

contornada por observações e questionamentos relativos à dinâmica do mercado 

imobiliário. Tal como indicaram os agentes imobiliários entrevistados, até o ano de 

2009, a disponibilidade de imóveis na cidade manteve-se insuficiente para atender à 

demanda. Naquele contexto, somente duas empresas exerciam serviços imobiliários 
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de compra, venda e locação de imóveis, e existiam apenas três corretores de 

imóveis credenciados ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI). 

Essa compreensão foi registrada em uma entrevista2 feita com um dos 

corretores mais antigos da cidade, com mais de trinta anos de atuação. O 

entrevistado salientou que, por vezes, os corretores ficavam de “mãos atadas, sem 

imóveis para alugar [...] era um setor [imobiliário] que aqui [na cidade] não 

funcionava muito bem. [...] A procura era grande, mas quem tinha sua casa para 

alugar ficava ali, se segurando. Os preços variavam muito”3.  

Como destacado, grande parte dos contratos de locação era firmada 

diretamente entre o dono do imóvel e o locatário, por meio de práticas informais, 

pautadas no “apalavramento”, sem a formalização de um contrato escrito e 

registrado em cartório, bem como sem a intermediação dos serviços imobiliários. 

Assim, “o aluguel é pago diretamente ao dono do imóvel, anotado em caderneta [...]. 

Muito proprietário ainda mantém essa forma, mas, geralmente com pessoas que tem 

muito tempo de inquilino [...]”4. 

A partir de 2009, quando a cidade passou a vivenciar a celeridade do 

processo de abertura de grandes loteamentos residenciais e o aumento da produção 

imobiliária, ampliando-se a oferta de imóveis no mercado, gradativamente essa 

prática foi sendo modificada, sem, no entanto, desaparecer, como afirmou o nosso 

entrevistado. No curso dessa produção, cresceu também o número de corretores 

credenciados e de empresas imobiliárias, com conseguinte formalização das 

atividades do setor, conforme discutirei nesta tese. 

A partir de então, passei a acompanhar as transformações nas dinâmicas de 

expansão territorial da cidade e do mercado de imóveis, articuladas pelo setor 

imobiliário em ascensão. Indiscutivelmente, aquele ano delineava-se como 

referência para a uma nova conformação das atividades imobiliárias. Notava como 

as novas dinâmicas impeliam o setor a redefinir suas formas de organização e seu 

modus operandi. O maior número de imóveis, dispostos no mercado, passava a 

demandar mais agentes imobiliários e mais modernização das estratégias de 

                                                      
2 Para resguardar os nomes dos interlocutores e entrevistados, optei por utilizar apenas a expressão 
“entrevistado”, mas mantive a identificação da atividade profissional. 
3 Entrevista concedida por um proprietário de imobiliária, em março de 2015, em Cajazeiras. 
4 Ver nota anterior. 
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marketing, com o emprego de novas formas de apresentar e de comercializar os 

produtos imobiliários. 

De modo igual, a partir daquele ano, começou a haver uma mudança 

considerável no ambiente construído, conformada, em especial, nas áreas 

periurbanas. Os novos produtos imobiliários – loteamentos, condomínios, habitações 

– passaram a ser anunciados em outdoors espalhados pela cidade e nas margens 

de rodovias, bem como veiculados na internet e nas redes sociais. Chegavam a 

Cajazeiras o capital imobiliário e outros capitais fracionados das mais diversas 

atividades econômicas, que era investido no setor de imóveis por incorporadores, 

loteadores, construtores e comerciantes, todos voltados para as virtualidades do 

novo espaço de reprodução do capital, nos termos discutidos por Lefebvre (2000).  

O segundo momento do trabalho voltou-se à pesquisa de campo, 

assimilada como um produto da práxis exploratória, comum aos geógrafos.  Assim, 

os relatos e as impressões registradas são remissíveis às anotações, aos 

apontamentos e às observações feitas in loco, nas várias incursões pelas cidades 

sertanejas, entre 2009 e 2012, ao ministrar a disciplina Geografia Urbana. Os 

roteiros percorridos incluíam importantes cidades, como Cajazeiras, Sousa, Pombal 

e Patos, com foco na expansão territorial identificada em cada uma delas.  

No que concerne às regiões geográficas recortadas pelo IBGE (1990), essas 

cidades estão localizadas na mesorregião do Sertão Paraibano, às margens da BR 

230. A distância máxima entre elas é de 200 km – de Cajazeiras a Patos (Mapa 01). 

De maneira comum, têm campus da UFCG e exercem grande centralidade 

socioeconômica em sua hinterlândia imediata, que transpõem os limites territoriais 

da Paraíba. Exposto a seguir, o mapa 01 enfatiza os municípios de Patos e de 

Cajazeiras, com destaque para a malha urbana.  
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Nessas localidades, a par do trabalho de campo, registrei a ocorrência de 

uma expansão de suas áreas urbanas, associada ao fato de que, naquelas 

incursões, entre 2009-2012, houve uma abrangente transformação de glebas5 rurais 

em loteamentos urbanizados localizados em áreas periurbanas. Essas áreas são as 

que estão situadas na interface entre o urbano e o rural, ou seja, nas franjas urbanas 

da cidade (MAIA, 2010), sendo configuráveis, à luz de Miranda (2008), como 

espaços de transição rural-urbano. 

Com efeito, o parcelamento de terras rurais periurbanas para a implantação 

de loteamentos residenciais, condomínios horizontais fechados e conjuntos 

habitacionais configurou, gradativamente, novas dinâmicas socioespaciais. De modo 

menos visível, mas determinante, emergiram novas práticas de reprodução e de 

acumulação do capital, em suas diferentes frações. 

                                                      
5 A partir da definição dada por Amadei (2012, p. 40), a gleba é compreendida como “a área de 
terreno que ainda não foi objeto de parcelamento urbano regular, isto é, aprovado e registrado”.  

Mapa 01. Situação geográfica dos municípios de Patos e de Cajazeiras/PB 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017. Executado por Nadjacleia Vilar Almeida. 
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Em Cajazeiras, os impactos dessas dinâmicas sobre o setor imobiliário e a 

expansão territorial dessa cidade se revelam por meio da massificação da produção 

de lotes urbanizados e de habitações, com repercussão na oferta de imóveis para 

venda e locação. Nesse âmbito, começo por citar que, em 2009, em dois 

loteamentos incorporados por seus proprietários fundiários, foram abertos 180 lotes.  

Entretanto, em 2010, esse número foi expressivamente ampliando, uma vez 

que 1.975 unidades foram abertas, distribuídas em cinco novos loteamentos. Entre 

esses, dois foram incorporados pela Colorado Empreendimentos Imobiliários Ltda 

(Colorado), empresa de origem não local, responsável pela abertura de 1.410 lotes – 

mais de 70% do total daqueles abertos nesse ano. A par desses dados, assinalo que 

a mobilidade espacial do capital imobiliário dessa empresa para Cajazeiras se 

constitui como o marco inaugural da nova dinâmica de produção imobiliária e do 

processo de expansão territorial da cidade.  

Igualmente, também entre 2009 e 2010, a Colorado atuava em Patos, vindo 

a implantar dois loteamentos residenciais, que abrigavam 32% dos lotes 

urbanizados então abertos. Por lá, a implantação de novos loteamentos seguia um 

ritmo mais acelerado do que em Cajazeiras. Nesses anos, dez empreendimentos 

foram abertos, oito deles em 2010, por incorporadores diferentes. 

Em efetivo, isso me remetia às reflexões de Lojkine (1979) sobre a 

incapacidade do capitalista, mediante a autonomização de seu capital, de dar conta, 

ele próprio, de produzir, divulgar e comercializar seus produtos. Assim, em volta dos 

grandes incorporadores capitalistas, loteadores de imensas glebas, havia uma rede 

de técnicos, consultores, corretores e construtores, ocupados não só com a 

produção e a comercialização, mas também com o tratamento das informações e 

das estratégias midiáticas, para fazer circular com mais velocidade os novos 

produtos imobiliários lançados no mercado.  

A foto 01 mostra um outdoor com dois empreendimentos da Colorado, em 

Patos: o Loteamento Luar Angelita, com 913 lotes, e o Luar Carmem Lêda, com 993, 

lançados, respectivamente, em 2009 e 2010. Por meio deles, indica-se o ritmo no 

processo de comercialização.  
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No âmbito das relações socioeconômicas e políticas, produtoras de espaço 

e reprodutoras do capital, importa tecer ponderações sobre o peso das parcerias, 

para determinar os novos processos urbanos em conformação nas duas cidades. 

Desse modo, com base nas primeiras impressões arroladas entre 2008 e 2012, 

compreendi que era necessário um esforço para além práxis exploratória, à luz de 

uma análise fundamentada teórica e metodologicamente quanto aos proessos a 

partir de então observados. Esforço que terminou por redundar nesta testa. 

 

 

  

Fonte: Luciana M. de Araújo, mar. 2016. 

Foto 01 – Outdoor de loteamentos residenciais em Patos/PB 
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2 

CAMINHO TEÓRICO-METODOLÓGICO, TRATAMENTO DOS DADOS 

E FONTES DE PESQUISA 

Neste capítulo, apresentaremos o caminho teórico-metodológico percorrido 

(e seus percalços) para a feitura desta tese. Sobremaneira, enfatizaremos as 

escolhas das fontes e dos instrumentos para a coleta dos dados primários, 

concernentes à análise da produção imobiliária e do parcelamento das propriedades 

rurais periurbanas das cidades de Patos e de Cajazeiras, bem como os 

procedimentos empregados para analisá-los e compilá-los.  

De imediato, assinalamos que temos por objetivo fazer uma descrição dos 

procedimentos elaborados e/ou selecionados, os quais foram necessários à 

(quanti)qualificação das categorias analíticas e das dinâmicas engendradas pelos 

promotores imobiliários no processo de expansão territorial das cidades em tela. De 

outra maneira, por meio dessa descrição, retomamos os caminhos para a 

composição do conteúdo do material de nossa pesquisa, incorporado à teoria e à 

análise da produção imobiliária ao longo da tese.  

À luz de Souza (2011), podemos dizer que o primeiro momento daquela 

descrição é produto de uma “visão de sobrevoo”, imprescindível para formular uma 

“noção de conjunto” da realidade urbana pesquisada, iniciada com as observações 

exploratórias dos nossos recortes espaciais para a análise. Posteriormente, partimos 

para a formulação e delimitação do problema, necessários à definição do objeto e do 

recorte temporal, bem como focamos a coleta dos dados primários, promovida a 

partir dos cartórios de registro de imóveis.   

Todavia, como aquele mesmo autor nos previne, o “olhar de longe”, em uma 

pesquisa socioespacial, nos impõe limites e riscos metodológicos e epistemológicos. 

Desse modo, a nossa escrita também é contornada por um “olhar de perto”, no 

plano local dos nossos recortes, relativos aos novos loteamentos residenciais 

implantados naquelas cidades paraibanas, analisando as suas particularidades e 

características. Uma análise voltada para a produção e estruturação das áreas 

periurbanas dessas cidades, inscritas em um complexo campo de investigação, que 

é o espaço urbano. 
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Nesse sentido, contornamos a tese como uma pesquisa socioespacial, 

aportada em olhares de perto e de longe, sob uma “visão de conjunto”, à maneira de 

Souza (2013). A descrição da forma-conteúdo e o inventário da produção dos novos 

loteamentos nos possibilitaram dimensionar as transformações do ambiente 

construído na cidades pesquisadas, assomadas pela abertura de ruas e de 

quarteirões, com a formação de novos bairros. Isso reconfigurou não somente a 

morfologia urbana existente, mas também os processos sociais inter-relacionados.  

Contudo, com base em Lefebvre (2004), sabemos que a descrição não nos 

possibilita explicar as relações, os conflitos e as contradições inerentes à produção 

do espaço urbano, entendida como produto histórico e social, uma vez que esta  

não alcança determinadas relações sociais, aparentemente abstratas 
em relação ao dado e ao “vivido”, os quais parecem concretos, mas 
são apenas imediatos. Por exemplo, as relações de produção e de 
troca [...] são relações ao mesmo tempo legíveis e não legíveis, 
visíveis e não visíveis. Elas se projetam no terreno em lugares 
diferentes [...] essa projeção permite referenciar as relações, mas 
não permite compreendê-las (LEFEBVRE, 2004, p. 52, os grifos e 
aspas do autor). 

Desse modo, as relações sociais, inscritas no tempo e no espaço, ao 

conformar a realidade urbana, imprimem, igualmente (mas não somente) no urbano 

e na cidade as relações de produção e de troca, que são expressas por uma 

multiplicidade de mercados, inclusive o da terra urbana e o da moradia, postas como 

mercadorias geradoras de diferentes rendas e de lucro. Numa perspectiva dialética, 

admitimos que essa realidade intervém na produção e nas relações de produção 

que lhes dão forma e conteúdo. 

Portanto, a apresentação da trajetória de construção dos dados primários se 

reveste de grande contribuição metodológica, especialmente porque nosso recorte 

empírico é resultante de um processo urbano em devir, contemporâneo ao recorte 

temporal estabelecido, correspondente ao período entre 2009 e 2015. 

Demonstraremos como, nesse intervalo, a implantação de novos loteamentos 

periurbanos, engendrados pelos promotores imobiliários locais e não locais, é o 

grande motor da expansão urbana nas cidades investigadas. 

Para suprir a falta de uma base sistematizada de dados secundários 

quantitativos e qualitativos confiáveis, oficiais e/ou privados, sobre a produção 
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imobiliária referente àqueles loteamentos, precisamos de um conjunto de 

instrumentos para coletar os dados primários. Denominamos esses instrumentos de 

fichas metodológicas (ver apêndices E, F, G e H), as quais foram elaboradas no 

decorrer da fase exploratória da pesquisa. 

De modo amplo, o estudo da cidade e dos processos urbanos é prenhe de 

desafios. Estes, com muita propriedade, são discutidos por Harvey (1980, p. 17), 

que nos conduz à perspectiva do entrelaçamento entre as “imaginações sociológica 

e geográfica”. A construção desse entrelace é basilar para compreendamos que 

tanto as cidades quanto seus processos urbanos apresentam aspectos particulares, 

próprios da institucionalização de suas formas espaciais, e que, de certa forma, 

determinam alguns aspectos do desenvolvimento do processo social.  

Dentre os desafios, tínhamos que, ao mirar as cidades em análise, 

estávamos diante de formas espaciais engendradas por processos sociais que eram 

particulares e complexos. Para correlacioná-las, nos apropriamos de uma 

“consciência espacial”, tomamos aquela “imaginação geográfica”, reconhecendo o 

papel do espaço e do lugar em seu processo histórico. Reconhecemos também que 

a relação existente entre o que vemos ao nosso redor e as transações entre a 

sociedade e as organizações são afetadas pelo espaço que as separa. Daí que 

recorremos a economistas, sociólogos urbanos, arquitetos e urbanistas. 

 No campo empírico, no dia a dia da construção da pesquisa, alguns 

desafios. O primeiro deles, como já posto, envolvia a falta de um banco de dados 

secundários. Devido a essa ausência, na construção dos dados primários, 

deparamo-nos com muitas desconfianças e interpelações desconcertantes quanto à 

efetiva finalidade do trabalho. Afinal, o interstício investigado concerne à celeridade 

da produção imobiliária no Brasil e nas cidades sertanejas da Paraíba, sendo 

concomitante ao momento inicial da feitura da nossa pequisa. 

O mercado e o setor imobiliário – agentes imobiliários, promotores, 

incorporadores, construtores e proprietários fundiários – compõem um campo 

escorregadio, permeado por concorrências entre os participantes. Por isso, houve 

muitos cancelamentos de entrevistas; a postergação na liberação de dados foi uma 

prática repetida; e demorados foram os agendamentos para consulta nos cartórios. 
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 A seguir, nas duas primeiras seções, delimitaremos os recortes territoriais e 

os objetos de análise da pesquisa. Na sequência, descreveremos as principais 

fontes documentais para coleta dos dados, auferidos esses nos cartórios de registro 

de imóveis de Patos e de Cajazeiras, e as fichas metodológicas, elaboradas para 

sistematizar e ordenar as informações e as observações em campo. Por fim, na 

última seção, apresentaremos as demais fontes e os instrumentos de pesquisa 

utilizados para a elaboração deste texto doutoral. 

2.1  Das observações exploratórias aos recortes territoriais de análise  

Como registrado, a partir do final dos anos 2000 passamos a fitar in loco as 

particularidades e as similaridades dos processos de produção imobiliária e de 

expansão territorial nas cidades situadas no sertão da Paraíba, de modo especial 

em Patos e Cajazeiras. À medida que esses processos avançavam sobre as áreas 

periurbanas loteadas, delineavam-se novas formas de ocupação e de usos das 

terras rurais recém-urbanizadas que precisavam ser desveladas. 

Na escala do intraurbano e de suas interfaces, compreendíamos que esse 

delineamento conformava arranjos socioespaciais que indicavam a existência de 

conflitos e contradições. Isso remete ao caráter articulado e determinante dessa 

conformação no processo de reprodução e de acumulação do capital, o que redunda 

na complexidade da produção imobiliária e da expansão territorial, se admitirmos 

sua especificidade em cada uma das cidades analisadas.  

De um lado, observávamos a abertura de extensos loteamentos residenciais, 

de condomínios fechados e de conjuntos habitacionais implantados em glebas 

desmembradas de propriedades rurais periurbanas, com grandes áreas de 

vegetação de caatinga devastadas e terraplanadas, com piquetes de demarcação de 

lotes “a perder de vista”. De outro, atestávamos a emergência de novos bairros e de 

novos adensamentos populacionais, bem como de empreendimentos comerciais. 

Mesmo com dinâmicas diferentes, essa conformação iniciava-se, de modo 

coordenado e simultâneo, em Patos e Cajazeiras, instigando-nos a questioná-la.  

Nesse contexto, identificamos um aquecimento e a diversificação do setor 

imobiliário, que era, ao mesmo tempo, especulado e esperado por aqueles que 
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atuavam no mercado de terras e de imóveis, sobretudo os construtores, os 

proprietários fundiários e os incorporadores. Estes últimos, entendidos como 

“agentes que, comprando o terreno e obtendo o financiamento para a construção e a 

comercialização, decidem o processo de produção no que diz respeito às 

características arquitetônicas, econômico-financeiras e locacionais”, ao modo de 

Ribeiro (1997, p. 94).   

Num dado viés, a expectativa dos participantes do setor imobiliário estava 

associada à expansão do ensino superior6, marcado por um aumento no número de 

instituições públicas e privadas, igualmente de vagas e de novos cursos. Com isso, 

ocorreria um recrudescimento do fluxo da população urbana flutuante e da busca por 

imóveis para locação naquelas cidades. Em outra frente, o governo federal também 

atuou nesse processo ao propiciar a interiorização dos centros de ensino e da 

expansão do Fundo de Investimento Estudantil (FIES), o qual viabilizou o ingresso de 

mais estudantes em instituições privadas, incluive nessas cidades. 

Assim, em meio ao aquecimento do setor imobiliário, atentamos para o 

aumento das incorporações e do parcelamento do solo urbano, que imprime um 

novo ritmo às transações imobiliárias relativas à compra e à venda de lotes 

urbanizados e, posteriormente, de novas habitações construídas. Com isso, as 

cidades de Cajazeiras e de Patos foram projetadas no circuito da acumulação como 

“novos” espaços da reprodução do capital, potencializadores da renda fundiária 

urbana, com a massificação da produção imobiliária. 

A contar de 2009, essa massificação foi intensificada e motivada pela 

expansão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e pela implantação do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). O impulso à expansão do setor 

conferiu pertinência a investigações relativas à produção imobiliária, ao mercado de 

terras e às transformações socioespaciais vivenciadas nas cidades analisadas. 

No caso do PAC, de modo especial, as obras do Eixo Norte da transposição 

do Rio São Francisco contribuíram para aumentar a especulação imobiliária em 

Cajazeiras. Um dos percursos desse eixo incluiu o Açude de Engenheiro Ávidos, 

localizado entre esse município e o de São José de Piranhas. De modo antecipado, 

os agentes imobiliários presumiram que o estoque de imóveis disponível no mercado 

                                                      
6 Quanto a esse aspecto, é válido mencionar a efetivação do Reuni (Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federal), instituído em 2007 pelo Governo Federal. 
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nessa última localidade não seria suficiente, o que, supostamente, aumentaria a 

demanda por residência na cidade de Cajazeiras. Incitou-se uma perspectiva quanto 

ao aumento das vendas e das locações de imóveis, demandadas pelos proprietários 

rurais, cujas terras foram desapropriadas e indenizadas pelo governo federal.   

Dentre as cidades do sertão da Paraíba, Patos e Cajazeiras são remissíveis 

a experiências de celeridade da expansão urbana, sobretudo ao considerarmos a 

consolidação e a ampliação do PMCMV. Assim como em outras cidades brasileiras 

não metropolitanas, representam novos nichos de mobilidade e de investimentos do 

capital imobiliário e são importantes espaços de reprodução desse capital. Portanto, 

à luz do que fora arrolado, definimos o nosso recorte de pesquisa, construído a partir 

das nossas incursões exploratórias, iniciadas em 2008/2009.  

Ademais, o quantitativo de empreendimentos implantados nas cidades 

estudadas instigou-nos a analisar como elas passaram a ser um locus de 

reprodução e de acumulação de capital para os promotores imobiliários. Esses 

promotores dizem respeito aos agentes que atuaram no processo de transformação 

do solo rural em solo urbano, bem como deram curso ao processo de 

comercialização do imobiliário produzido até a sua entrega ao consumidor.  

 Nesse âmbito, devido à importância do PMCMV como um programa 

governamental voltado para a subvenção de crédito habitacional, o Estado, em suas 

distintas esferas administrativas, também compõe o quadro de promotores 

imobiliários das cidades de Patos e Cajazeiras. Afinal, seguiu atuando “diretamente 

como grande industrial, consumidor de espaço e de localizações específicas, 

proprietário fundiário e promotor imobiliário, sem deixar de ser também um agente 

de regulação do uso do solo e o alvo dos chamados movimentos sociais urbanos”, 

como afirma Corrêa (2003, p. 24). 

Ainda de acordo com esse estudioso, em conjunto, tais promotores 

desenvolvem as seguintes atividades: incorporação, financiamento, estudo técnico, 

construção ou produção física do imóvel e comercialização. Portanto, fazem 

operações-chave e transformam o capital-mercadoria em capital-dinheiro acrescido 

de lucros, ou seja, dão curso à movimentação do capital. 

Ao abordar essa discussão, com ênfase em pequenas e médias cidades, 

Capel (2013) enuncia que, nessas, entre os promotores imobiliários, a 
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especialização da atividade construtiva é desempenhada, fundamentalmente, por 

pequenos construtores. O autor reconhece que, “en general, la importancia de los 

pequeños constructores aumenta según disminuye el tamaño de la ciudad” (Idem, 

2013, p. 127). Esses construtores assumem um papel de relevo como responsáveis 

pelo incremento da produção privada da habitação, voltada para o mercado e, 

consequentemente, e pela expansão territorial da cidade.  

Em Patos e em Cajazeiras, uma parcela dessa produção foi feita por meio 

de investimentos privados de pequenos construtores locais, constituídos de 

proprietários fundiários, comerciantes e profissionais liberais (médicos, professores, 

advogados, entre outros). Entretanto, a partir do final da década de 2000, esses 

construtores, vistos como empreendedores individuais locais, frequentemente 

passaram a concorrer com as pequenas empresas de construção civil local e, 

sobretudo, com médias e grandes empresas de capital não local.  

De mesmo modo, podemos caracterizar os pequenos incorporadores locais 

como os responsáveis por grande parte da transformação e do parcelamento do solo 

rural em solo urbano. Assim, sobre esses agentes recaiu o impacto da competição 

com aqueles de maior capacidade de investimento, que eram os médios e os 

grandes incorporadores de capital não local chegados àquelas cidades.  

De maneira recorrente, esses últimos promotores imobiliários mobilizaram 

uma parcela de seus investimentos para as cidades médias e interioranas, em 

especial para aquelas com mais dinâmica de crescimento socioeconômico, portanto, 

com maiores possibilidades de circulação e de reprodução do capital investido, 

como evidenciam Amorim (2015) ou Spinelli (2015).  

Por outro lado e, ao mesmo tempo, em Patos e em Cajazeiras, as 

construtoras e os incorporadores locais passaram por um processo de 

reorganização e modernização de suas atividades, fazendo parcerias e constituindo 

empresas para ampliar sua capacidade de promoção imobiliária e de enfrentamento 

da competitividade imposta por capitais não locais. 

Nessas cidades, os sucessivos desmembramentos e parcelamentos de 

propriedades rurais periurbanas, transformadas em loteamentos urbanos, garantiram 

a um pequeno grupo de produtores capitalistas mais inserção no ciclo de reprodução 

do capital. Isso nos remete ao entendimento de que a produção capitalista da cidade 
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se estrutura sob a indissociabilidade da fórmula trinitária de Marx: o capital-lucro; a 

terra-renda fundiária; e o trabalho-salário (MARX, 2010; TOPALOV, 1979). Com 

efeito, essa tríade não exclui a classe trabalhadora, base constituinte do mercado 

consumidor de moradia, financiada a longo prazo, nem exclui o Estado, que é um 

elemento basilar para sua realização, como assevera Lojkine (1979, 1997).  

Em uma escala local, a produção da cidade, no que atina ao poder público 

municipal, promove novas áreas territoriais para a implantação de equipamentos 

urbanos7 e confere ensejo a uma potencial ampliação da receita tributária, relativa a 

impostos e taxas que envolvem transações imobiliárias ou a propriedade de imóveis. 

Entretanto, a expansão urbana acelerada também exerce uma pressão sobre o 

erário público, o que requer mais gastos e investimentos em infraestrutura 

(eletrificação, pavimentação, drenagem), mobilidade urbana, equipamentos urbanos 

e saneamento básico.  

Na expectativa de lograr mais ganhos com suas propriedades rurais, os 

proprietários viram nos promotores e nos incorporadores imobiliários uma 

oportunidade vantajosa de constituir parcerias lucrativas geradoras de mais dinheiro. 

Assim, a lógica predominante tem sido a de maximizar o parcelamento das terras 

rurais periurbanas para construir grandes loteamentos residenciais e extrair deles 

mais renda fundiária. Mais adiante, abordaremos essa discussão.   

Com aporte em Harvey (2013), admitimos que essas parcerias deram ensejo 

a uma articulação entre os promotores imobiliários, nestes moldes: os proprietários 

fundiários obtiveram uma maior renda fundiária com a parceria e/ou a venda de suas 

terras para os incorporadores; os construtores ampliaram seus lucros, com a 

produção e a comercialização de habitações; e os financiadores (bancos e 

incorporadoras) alargaram esses lucros, com base no aumento da demanda por 

empréstimos financiados para aquisição de habitação. 

Essas parcerias foram efetivadas por intermédio de contratos de Sociedade 

com Propósito Específico (SPE). Proveitosas para os promotores imobiliários, elas 

viabilizaram a sobrevalorização das áreas periurbanas, contornando uma estratégia 

rentável de acesso a terras para lotear, sem que essas fossem compradas. 

                                                      
7 De acordo com a Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo, cabe às prefeituras 
municipais determinar “a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e 
comunitário e das áreas livres de uso público” (Art 7º, inciso III). 
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Na seção seguinte, apresentamos a formulação do problema, buscando 

balizá-lo teoricamente, apontando o porquê da escolha dos novos loteamentos 

residenciais como objeto de estudo. Com a implantação desses loteamentos, a terra 

periurbana, transformada em pequenos lotes urbanizados, realiza-se como uma 

mercadoria de grande valor de troca, a par do quantitativo disponibilizado, sendo 

inscrita na especulação inerente ao mercado imobiliário, nos últimos anos. 

2.2 Da formulação do problema à definição do objeto e do recorte temporal de 

estudo 

A partir de 2009, o ritmo de implantação de grandes loteamentos 

residenciais antecipou mudanças nas formas de apropriação do solo e do seu uso 

em escala intraurbana, sobremaneira nas áreas de transição entre o urbano e o 

rural, nas cidades de Patos e de Cajazeiras. Sem dúvida, estávamos diante da 

emergência de uma nova realidade socioespacial, também verificável em todo o 

país, por meio da qual os promotores imobiliários, especialmente os incorporadores, 

tornavam-se grandes propulsores do parcelamento de glebas rurais, alçadas a lotes 

urbanizados disponibilizados no mercado, com foco na apropriação de rendas 

fundiárias na forma de lucro, à maneira como discute SMOLKA (1987). 

Em face disso, nas cidades em tela, a atuação dos agentes e dos 

promotores imobiliários, com destaque para os incorporadores não locais, assumiu 

um papel determinante nos processos de produção e de expansão do espaço 

urbano e ensejou uma redefinição das formas e das estruturas urbanas, a exemplo 

da (re)valorização de antigas e novas localizações intraurbanas.  

Como não poderia ser diferente, isso foi materializado na paisagem 

daquelas cidades, a partir de suas formas e estruturas espaciais, as quais, movidas 

por relações socioespaciais, e tomadas em sua historicidade, ao modo de Harvey 

(1980, p.2), não são “objetos inanimados dentro dos quais o processo social se 

desenvolve”, porquanto refletem esse mesmo processo e o espacializa. Nesses 

termos, o autor aludido reforça a ideia de que, independente da dimensão do 

fenômeno em estudo, e por menor que seja o recorte espaço-temporal em análise, 

os processos de produção e de expansão do espaço estão imersos em relações que 
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também são globais, com a ampliação da escala de abrangência de suas 

interconexões.    

Por consequência, recorremos a Sposito (2011), quando esta admite que, 

com as novas tecnologias de comunicação, a descontinuidade das relações 

espaciais põe em questão o primado da contiguidade territorial, o que exige uma 

ampliação da análise, acostada aos “paradigmas dos eixos, das redes e dos lugares 

em suas relações próximas e distantes”. Em seu entendimento, isso desafia o 

geógrafo a “distinguir a delimitação territorial do objeto da pesquisa daquelas que 

necessariamente se impõem para a análise” (SPOSITO, 2011, p. 136).  

Concordamos, pois, com o fato de que essa delimitação requer uma 

articulação entre escalas geográficas. A mesma autora assevera, ainda, que as 

descontinuidades espaciais e temporais, expressas por meio de “um dado fato, 

dinâmica ou processo [...], não se observam apenas no plano das relações 

espaciais, mas também e, por essa razão, no plano das formas espaciais” 

(SPOSITO, 2011, p. 136). Por fim, aponta que as descontinuidades do tecido urbano 

são decorrentes das condições de circulação e promovidas pelos interesses 

fundiários e imobiliários.  

A análise que despredemos procurou amparo em uma abordagem dialética. 

Isso requereu um esforço para situarmos as generalizações e as individualizações e 

apontarmos as possiblidades de combinações entre as ações, as dinâmicas, as 

formas e os processos socioespaciais investigados, não somente em cada uma das 

cidades pesquisadas, mas articulando-as a escalas geográficas distintas. 

Nesse enfoque, as variáveis e os elementos que compõem essas 

combinações se particularizam e se diferem no tempo e no espaço, sempre sob um 

conteúdo relacional. No processo global de relações sociais que engendram a 

produção e a expansão do espaço urbano, a cidade assume singularidades e os 

agentes produtores do espaço assumem funções marcadamente definidas e 

contextuadas, uma vez que mudam as articulações, as intencionalidades e as 

formas de atuar.  

Este trabalho, intitulado “Produção Imobiliária e as Novas Dinâmicas de 

Expansão Urbana em Patos e Cajazeiras (PB)”, com ênfase nos anos de 2009 a 

2015, foi pensado sob a perspectiva de inquirir as especificidades relacionais 
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presentes em suas formas-conteúdo, principalmente aquelas que contornaram a 

massificação da produção imobiliária e, por conseguinte, enredaram a celeridade e 

os novos conteúdos das dinâmicas de expansão urbana nessas cidades.    

Esse interstício está relacionado a um momento de expressiva produção 

imobiliária, conjuminada à implantação do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), iniciado em 2007, e ao Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), 

lançado em 2009, ambos do governo federal. De modo mais efetivo, esse programa 

foi o grande responsável pelo aumento da produção imobiliária e da expansão 

urbana daquelas cidades, em função da facilidade de acesso ao subsídio e ao 

crédito de financiamento da casa própria, notadamente nas Faixas 1 e 2, destinadas 

aos beneficiários com rendimento familiar bruto até seis salários mínimos. 

Para quantificar a produção imobiliária e sua expressividade, assinalamos 

dois aspectos importantes, buscados nos memoriais de incorporação que 

consultamos nos cartórios de registros de imóveis. O primeiro diz respeito à 

incorporação de um quantitativo significativo de glebas de terras rurais periurbanas e 

seu parcelamento para a implantação de novos loteamentos residenciais. Como 

detalharemos, mais de dez milhões de metros quadrados foram loteados – mais de 

mil hectares de glebas desmembradas de propriedades rurais.  

O segundo aspecto é relativo à celeridade da expansão territorial que 

identificamos, tendo por base os dados primários levantados nos memoriais de 

incorporação, por meio de pesquisa direta realizada em cartório. Naquele período, 

foram implantados 47 loteamentos, sendo 23 em Cajazeiras, e 24 em Patos. Em 

termos de parcelamento do solo, temos a implantação de 22.224 lotes urbanos, com 

mais de 62% desse total situado em Patos, que teve 13.994 lotes abertos.  

Nesse sentido, assinalamos que em intervalo aproximado anterior, entre 

2000 e 2008, foram abertos 3.473 lotes nessa mesma cidade. Ou seja, 

comparativamente, temos que o número de lotes abertos entre 2009 e 2015 

quadruplicou. Já em Cajazeiras, esse aumento foi maior: em termos absolutos e no 

final dos respectivos períodos assinalados, o quantitativo de lotes urbanos postos à 

venda saltou de 1.337 para 8.230 unidades.  

Veremos que essa expansão não escapou ao modo capitalista de produção 

do espaço urbano, impelida por diferentes promotores imobiliários atuantes naquelas 
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duas cidades. Uma expansão que suscitou muitos questionamentos, ao 

considerarmos que a abertura daqueles loteamentos ocorria independente da 

formação de grandes estoques de lotes vazios, o que sinaliza o caráter especulativo 

do consumo da terra urbana e da produção imobiliária.  

No plano do imediato e do visível, a dinâmica dessa produção atendia à 

lógica do mercado imobiliário e demandava uma análise que excedesse suas 

formas, quantificação ou aparência, materializadas na paisagem urbana, como 

recomenda Souza (2013). Com efeito, nas cidades estudadas, assinalamos que 

essa paisagem ganhou novos contornos, ante a transformação de terras rurais 

periurbanas em áreas urbanizadas. 

Nessa dinâmica, merecem evidência os papéis e as articulações 

estabelecidas entre os promotores imobiliários e os proprietários fundiários, no que 

toca à incorporação e à implantação de loteamentos urbanos. Segundo Corrêa 

(2003), no processo de produção capitalista do espaço urbano, essas articulações, 

por sua vez, se manifestam de modo menos visível, daí requerem um esforço maior 

de interpretação de suas diferentes variáveis, devido à complexidade relacional das 

ações dos agentes produtores do/no espaço urbano, bem como do próprio espaço 

urbano como produto histórico e social. 

Para esse geógrafo, a complexidade dessas ações constitui uma prática que 

leva a um constante processo de reorganização espacial, a realizar-se por meio da 

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

deterioração de certas áreas. Isso repercute no espaço construído, e/ou em 

processo de construção, promovendo uma “renovação urbana, [com a] relocação 

diferenciada da infra-estrutura e mudança, coercitiva ou não, do conteúdo social e 

econômico de determinadas áreas da cidade” (CORRÊA, 2003, p.11).  

Nesta tese, as áreas que passam por transformações, palco de articulações 

e de disputas dos promotores imobiliários, correspondem aos espaços de transição 

rural-urbana (MIRANDA, 2008), os quais, no dizer de Maia (2010), equivalem aos 

espaços periurbanos, sendo esses novas áreas urbanizadas. Em Patos e 

Cajazeiras, muitos dos espaços periurbanos pertencentes a proprietários fundiários 

locais são formados por pequenas e médias propriedades rurais, denominadas 

regionalmente de sítios. É sobre elas que o tecido urbano avança, abre vias de 

circulação e novos adensamentos, rompe o bioma de caatinga e reorganiza e/ou 
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extingue as atividades agropecuárias e as práticas rurais cotidianas dos sitiantes-

moradores, redefinindo a relação campo-cidade.  

Como assinala Botelho (2007), nos processos de expansão urbana e de 

produção imobiliária, as atividades de loteamento e de incorporação são 

fundamentais. Para o autor, a prática de lotear a terra consiste em dividi-la em 

parcelas para serem comercializadas e postas para compra e venda. É uma prática 

que homogeneíza a terra em relação ao dinheiro e transforma e mercantiliza o 

espaço. Como apontaremos adiante, essa prática, intensificada no espaço urbano, 

transforma a cidade em um grande negócio, principalmente para o setor imobiliário. 

Para os promotores imobiliários, sobretudo os incorporadores, como 

coordenadores das atividades de parcelar e de lotear, as propriedades periurbanas 

são importantes estoques de terras a serem incorporados ao tecido urbano. Como 

veremos, com a recente extensão da área perimetral urbana em Patos e em 

Cajazeiras, grande parte dessas propriedades, totalmente ou em frações de terras, 

foi transformada em lotes urbanizados. Essa prática promove a elevação do preço 

do hectare e aumenta a especulação sobre os futuros desmembramentos para a 

implantação de novos loteamentos. 

Essas terras passaram de rurais para urbanas com um ritmo diferenciado de 

ocupação e de uso, o que repercutiu na existência de uma grande quantidade de 

lotes urbanos não edificados. Dessa forma, a recente expansão urbana, por meio da 

implantação de grandes loteamentos, transferiu o monopólio da terra rural para um 

grupo de proprietários fundiários urbanos, cuja estratégia foi a de reter a terra 

urbana e transformá-la em uma mercadoria cada vez mais rara e cara para os 

promotores imobiliários, acessível somente para certa parcela da sociedade.   

Na sequência de fotos (Fotos 02 a 05), representamos alguns desses 

espaços de transição, do rural para o urbano, reorganizados a partir da implantação 

de loteamentos residenciais. A foto 02 é o Loteamento Luar Cidade Universitária, 

situado na zona norte da cidade de Cajazeiras e implantado nas glebas rurais do 

Sítio Picada. Dessa propriedade rural foram desmembrados 60 ha para a abertura 

de 1.410 lotes urbanizados, distribuídos em dois loteamentos: Luar Campus 

Universitário e Luar Cidade Universitária, ambos incorporados pela Colorado. 
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O Loteamento Brisa Leste (Foto 03) resultou do desmembramento da 

propriedade denominada Sítio Serrote, localizado na zona leste da cidade, às 

margens da BR 230, saída para a cidade de Sousa (PB). No total, a partir dessa 

propriedade foram abertos cinco loteamentos residenciais, a saber: o Vale das 

Palmeiras (2010), o Imperial Residence (2011), o Brisa Leste (2012), o Alpha 

Residence (2012) e o Santa Maria (2015), para os quais foram desmembrados 

51,4ha, parcelados em 1.164 lotes, incorporados por diferentes promotores 

imobiliários locais e não locais.  

Foto 03. Loteamento Brisa Leste – Cajazeiras/PB    

Foto 02. Loteamento Luar Cidade Universitária – Cajazeiras /PB 

Fonte: Luciana M. de Araújo, 2013 e 2015. 
 

Fotos de 02 e 03 – Loteamentos residenciais, implantados em 
propriedades rurais periurbanas, em Cajazeiras/PB 
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As fotos 04 e 05 são de loteamentos situados na cidade de Patos. O Bairro 

dos Estados, incorporado em 2010 por proprietários herdeiros, resultou do 

parcelamento de uma gleba da Fazenda Trapiá, correspondente a 115 ha, para a 

abertura desse único empreendimento, com 2.192 lotes. Em termos percentuais, a 

gleba desmembrada equivaleu a quase 17% da área total da fazenda, localizada às 

margens da BR 230, na direção de Patos a Cajazeiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Luciana M. de Araújo, mar. 2013 e jan. 2015. 

Foto 04. Loteamento Bairros dos Estados – Patos/PB 

 

Foto 05. Loteamento Jacinta Guedes – Patos/PB 

Fotos 04 e 05. Loteamentos residenciais implantados em 
propriedades rurais periurbanas na cidade de Patos/PB 
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Já o Loteamento Jacinta Guedes, aberto em 2015 (foto 05), foi implantado 

nas terras do Sítio Pilões, localizado também às margens da BR 230, saída para 

João Pessoa, portanto, no sentido oposto ao outro. Além desse loteamento, foi 

aberto outro empreendimento de menor porte, o Residencial Tambiá (2013), ambos 

registrados por incorporadores locais. O desmembramento dessa propriedade 

totalizou 47 ha para a abertura de 817 lotes urbanizados. 

Ainda no que diz respeito às articulações entre os promotores imobiliários, 

salientamos a emergência de uma expansão urbana acelerada, que contribui para 

delinear um modelo de urbanização espraiada, precária e incompleta – recorrente 

nas grandes e nas médias cidades brasileiras (SANTOS, 2013; MIRANDA, 2008). 

Um modelo cujas estratégias de apropriação, de ocupação e de uso do solo 

periurbano têm sido expressivamente traçadas com base nos interesses de um 

grupo de promotores imobiliários, que são os incorporadores e os construtores. 

Nas cidades estudadas, à medida que esses promotores transformavam a 

terra rural em urbana, seus empreendimentos, como os loteamentos residenciais, 

definiam as formas como deve ser ocupado e usado o solo urbano, as quais, nem 

sempre, observaram a legislação urbana local. No país como um todo, essa 

legislação é farta, assim como são muitos os programas e os instrumentos de 

planejamento e as políticas urbanas disponíveis. Porém, parte dessa legislação já 

não acompanha o atual ritmo do crescimento urbano (MIRANDA, 2008). 

Em vista disso, compreendemos que a gestão local, em dada medida, não 

observou a legislação regulatória e estabeleceu um consentimento velado quanto ao 

seu descumprimento. Essas posturas podem ser remetidas à questão do 

parcelamento do solo rural e do urbano, às obras de construção civil e ao 

ordenamento da ocupação e do uso do solo nas cidades analisadas. Em outras 

palavras, se, de um lado, sobra legislação disciplinadora para o ordenamento da 

expansão urbana e da produção imobiliária, de outro, deparamo-nos com a falta de 

mais empenho e eficiência dos órgãos fiscalizadores. 

A inoperância desses órgãos vem acompanhada pelo recorrente argumento 

da impossibilidade do exercício de fiscalização, devido ao grande volume de obras 

em execução. Isso significa que uam parcela do crescimento territorial de Patos e de 

Cajazeiras ocorreu fora da lei, fora de um planejamento urbano preocupado com 
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questões como equidade e desenvolvimento socioespacial para o conjunto da 

sociedade local, nos termos propostos por Souza (2003). 

Percebemos aquela ineficiência na execução dos projetos dos novos 

loteamentos residenciais e da produção imobiliária, notadamente no que se refere à 

prática de desmembramento ou desdobro de um mesmo lote. Mais que isso, 

apontamos o jogo das articulações políticas, das trocas de favores entre o público e 

o privado, tomadas como elementos limitadores das ações regulatórias da gestão 

local. E é fato que, em escala nacional, essa é uma discussão que tem muito a 

avançar, independentemente do tamanho populacional e territorial da cidade ou do 

município, e não há como dissociar do planejamento urbano as áreas rurais do 

entorno da cidade, como reconhece Miranda (2008). 

Nesse contexto, a elaboração das formulações sobre a produção imobiliária, 

as novas dinâmicas socioespaciais e as recentes mudanças nos tecidos urbanos 

das cidades em tela nos levou a ponderações presentes em Polanyi (2000, p. 51), 

que aborda a relação entre habitação e progresso. Para ele, “um processo de 

mudança não-dirigida, cujo ritmo é considerado muito apressado, deveria ser 

contido, se possível, para salvaguardar o bem-estar da comunidade”. Embora 

concordemos com o autor, sabemos que essa assertiva muito se distancia das 

ações empreendedoras de produção do espaço urbano e da atuação do Estado, ao 

pensarmos os processos de urbanização sob o modo capitalista (LOJKINE, 1997).  

Quanto a isso, o mesmo Lojkine (1997) nos dá elementos para 

dimensionarmos o papel do Estado, em distintas esferas de poder, no que respeita à 

elaboração de políticas urbanas mantenedoras das formas de divisão social e 

territorial do trabalho. Essas formas estão no centro da contradição entre as 

exigências do progresso técnico, especialmente em matéria de formação ampliada 

das forças produtivas humanas e as leis de acumulação do capital. Sob tal 

perspectiva, o autor define a urbanização capitalista como “a forma mais 

desenvolvida da divisão do trabalho material e intelectual” (LOJKINE, 1997, p. 144, 

grifo do autor). 

Aportando-se em Marx, o mesmo estudioso entende que essa divisão não 

acontece somente no âmbito da oposição campo-cidade, atentando para o caráter 

reducionista da apreensão da cidade, como lugar de concentração da população, 

dos instrumentos de produção, do capital, dos prazeres e das necessidades e do 
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campo, como um lugar que isola e espalha esses elementos8. A oposição entre 

material e intelectual se materializa por meio da segregação espacial entre os 

grandes centros urbanos, que concentram o trabalho intelectual mais desenvolvido e 

os órgãos de comando e as zonas periféricas, caracterizadas pelas atividades de 

execução e pelos lugares de reprodução empobrecida da força de trabalho.  

Em síntese, temos a organização urbana como o lugar da divisão do 

trabalho. Para Lojkine (1997, p.165), o urbano “é um dos lugares decisivos da luta 

de classes, na medida em que resume a principal contradição do desenvolvimento 

intelectual – e a lógica de acumulação do trabalho cristalizado que tende a restringir 

ao máximo esse desenvolvimento em função de suas necessidades imediatas”. 

Assim, a urbanização é posta como um elemento-chave das relações de produção, 

notadamente quando são consideradas as formas contraditórias do desenvolvimento 

urbano delineadas pela política estatal, como veremos na análise da legislação 

urbana vigente e das políticas habitacionais elaboradas pelo Estado. 

Compreendemos que a urbanização de viés capitalista é norteada por 

propósitos imediatistas, empreendidos por um pequeno número de grupos de 

promotores imobiliários, inclusive o Estado, e de empresas de diferentes ramos de 

atividades que visam acumulação de riqueza. Para atingir mais lucro e rentabilidade, 

organizam o espaço urbano escamoteando perspectivas de equidade socioespacial 

e de “bem-estar da comunidade”.  

Ou seja, nos processos deliberativos da organização e do planejamento da 

expansão territorial da cidade e de seu crescimento econômico, não há “lugar” para 

os interesses e as necessidades da coletividade, especialmente quando se trata da 

população de menor poder aquisitivo, formadora de uma força de trabalho 

empobrecida e excluída de tais processos.  

Nesse contexto, partimos da premissa de que, nas cidades de Patos e de 

Cajazeiras, no decurso entre os anos de 2009 e 2015, a consolidação desses 

propósitos foi determinada pela interposição do Estado e dos promotores imobiliários 

                                                      
8 A partir do final do Século XX, a ciência geográfica começou a contribuir com o debate sobre a 
relação campo-cidade, sendo o rural e o urbano entendidos como espacialidades complexas, 
interdependentes e complementares. Nesse sentido, sugerimos a leitura de “Lo rural a lo urbano”, de 
Henri Lefebvre (1976); da coletânea organizada por Maria Encarnação Sposito (2006), “Cidade e 
Campo: relações e contradições entre urbano e rural”; e de um artigo de João Rua (2005), “A 
ressignificação do rural e as relações cidade-campo: uma contribuição geográfica”. 
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privados locais e não locais, principalmente daqueles com maior potencial de 

investimento e de intervenção sobre o espaço urbano, bem como sobre o 

planejamento e a legislação urbanística. Isso nos levou a admitir que o seus 

processos de expansão urbana vem sendo ordenado por um pequeno grupo de 

promotores imobiliários que diversificou suas atividades, convergindo seu capital 

para a produção imobiliária nas cidades sertanejas da Paraíba.  

Como já mencionado, esse grupo é formado, principalmente, por 

incorporadores, construtores e proprietários fundiários. E, à medida que esse último 

segmento detém o monopólio da terra periurbana, ele passou a constituir uma 

“peça-chave” no processo de produção imobiliária e de expansão urbana. Isso 

porque, independentemente do poder do capital incorporador, o ponto de partida é o 

acesso à terra – à propriedade da terra.  

Entretanto, se, de um lado, o proprietário fundiário condicionou esse acesso 

à venda e/ou a parcerias para o parcelamento e incorporação, de outro, o 

incorporador foi o agente-suporte do capital comercial necessário à produção 

imobiliária e à implantação dos loteamentos, assumindo ainda a direção do processo 

de produção, como refere Ribeiro (1997). Para esse mesmo pesquisador, tais 

parcerias são postas sob um duplo viés, sendo, “ao mesmo tempo, uma relação 

capitalista comercial/proprietário fundiário e proprietário fundiário/proprietário 

fundiário” (RIBEIRO, p.99, grifo do autor).  

O incorporador transforma parte do seu capital comercial em capital 

fundiário, ao comprar terras com vistas a loteá-las (primeira relação). Igualmente, 

isso se dá quando ele se associa ao proprietário fundiário e utiliza suas terras para 

obter renda futura, por meio da efetiva implantação de loteamentos (segunda 

relação). Em ambos, o objetivo é a obtenção de renda e de lucro. Ainda é verificável, 

depois de construído o empreendimento, o posterior financiamento dos imóveis 

produzidos, fazendo circular a sua mercadoria, composta de lotes urbanizados e/ou 

habitações. A figura 01, abaixo, adaptada de Ribeiro (1997), sintetiza as relações 

entre o incorporador e os demais agentes produtores do espaço. 
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As articulações e as estratégias estabelecidas entre esses agentes, a 

celeridade da expansão urbana e a massificação da produção imobiliária balizam as 

discussões promovidas nesta tese. Quem são os donos das terras loteadas e dos 

loteamentos? Qual a origem do capital investido em tantos loteamentos? A quem 

pertenciam as terras rurais periurbanas desmembradas? Havia 

demanda/compradores para tantos lotes postos à venda? A demanda estaria em 

equilíbrio com a oferta de lotes urbanizados? Quais seriam as articulações 

estabelecidas entre os proprietários fundiários, os incorporadores, os construtores 

civis e o Estado em suas diferentes esferas? Qual o papel do poder público local? 

Estariam esses empreendimentos em concordância com a legislação urbana vigente 

e com o déficit habitacional, já que esse é um indicador social importante no 

processo de elaboração das políticas habitacionais locais?  

Tais questionamentos perpassam o objetivo geral deste trabalho, que é o de 

analisar os percursos da mobilidade do capital e da formação de parcerias entre os 

diferentes agentes produtores do espaço, inclusive desses com o Estado, com vistas 

à promoção imobiliária, por meio do parcelamento de propriedades rurais 

periurbanas para a implantação de loteamentos residenciais nas cidades de Patos e 

de Cajazeiras. Dentre esses agentes, os incorporadores deram curso a um ritmo 

acelerado de expansão urbana, conformando um processo de urbanização 

Figura 01. Posição dos promotores imobiliários presentes na produção 
imobiliária e na circulação de moradias e lotes urbanizados 

 

 

Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de Ribeiro (1997, p.101). 
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capitalista marcado por práticas e ações socioespaciais contraditórias e distintas, no 

que concerne ao uso e à ocupação do solo.  

Dentre as recentes dinâmicas de produção imobiliária que engendram a e 

expansão urbana, damos uma atenção especial à produção habitacional de 

interesse social e de mercado, operacionalizada pelo PMCMV. Isso se justifica 

porque consideramos que, desde o ano de 2009, esse programa passou a ser o 

“motor” propulsor da expansão territorial, iniciada com a implantação de novos 

loteamentos residenciais. 

Em face disto, reforçamos que, ao analisar a recente produção imobiliária e 

as novas dinâmicas socioespaciais em curso nas cidades investigadas, não 

perdemos de vista a compreensão de que essa produção, como processo, assume 

um caráter geral inerente à produção do espaço urbano e da cidade. Essa 

articulação é ensejada pela reprodução da lógica capitalista que, voltada para o 

mercado imobiliário, torna a cidade socioespacialmente mais desigual, contraditória 

e conflitante para o conjunto de atores e agentes urbanos que a produzem. 

Nos moldes definidos por Capel (2013), esses atores e agentes são 

responsáveis pelos processos socioespaciais que conformam a cidade, sendo esta 

um lugar de conflito de interesses, mas também de colaboração. Nela, atua-se 

individualmente, como pessoa física, ou como pessoa jurídica, na forma de 

empresas. Do mesmo modo, essa atuação pode ser exercida coletivamente, sob a 

forma de associações e/ou cooperativas. Como admite o estudioso, os atores são 

todos os indivíduos e grupos sociais presentes na cidade, que nela vivem e se 

movem. Por sua vez, os agentes são aqueles que têm mais capacidade de intervir 

nos processos que definem a construção da cidade.  

Nesse aspecto, o autor diferencia esses agentes. Destaca aqueles que 

atuam indiretamente em tais processos: empresários industriais; proprietários rurais, 

que podem ou não vender suas terras para o uso urbano; e instituições financeiras, 

que concedem ou não capitais ou créditos imobiliários. De outro modo, identifica 

aqueles que atuam de forma direta, construindo a cidade e determinando sua 

morfologia, “son aquelles que edifican realmente y colaboran en el processo de 

transformación del suelo y en el lanzamiento al mercado (constructores y promotores 

inmobiliarios), com todos sus auxiliares (arquitetos, tasadores, vendedores, y 

publicistas, entre otros)” (CAPEL, 2013, p.17).    
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Em conjunto, esses agentes compreendem os proprietários do solo, os 

proprietários dos meios de produção, os promotores imobiliários, as empresas 

construtoras e os técnicos do serviço de promoção da construção e da 

comercialização. Constituem o que o mesmo autor denomina de “industria del 

desarrolho urbano”. Coordenada por esses promotores, tal indústria se realiza 

acostada a grupos financeiros que intervêm nas operações imobiliárias ou no 

fomento à infraestrutura considerada necessária. 

Veremos que a recente produção imobiliária em Patos e em Cajazeiras 

esteve inscrita no atual contexto de mudanças na política macroeconômica do país e 

na financeirização da economia, em especial no setor imobiliário, impulsionado pela 

facilidade de acesso ao crédito de financiamento para aquisição de habitação. Essa 

financeirização, como não poderia ser diferente, demanda condições favoráveis, daí 

porque, segundo reconhece Fix (2011, p.5), “diversos agentes pressionam para que 

esse contexto seja criado, redefinindo os marcos nos quais são elaboradas a política 

macroeconômica, as políticas setoriais (habitação e infraestrutura) e a 

regulamentação dos setores imobiliário e financeiro”.  

Nesses termos, a financeirização, como um processo inerente ao 

capitalismo, garante a expansão do setor imobiliário, assegura a reprodução do 

circuito da produção capitalista da habitação e favorece a proprietários fundiários, a 

incorporadores e a construtores e agências financeiras, bancos públicos e privados, 

todos atuantes nesse setor.  

Botelho (2007) assinala que tanto a transferência para o “mercado” de 

grande parte da provisão da habitação quanto seu financiamento passaram a 

ocorrer no Brasil com o fim do Banco Nacional da Habitação (BNH), em meados dos 

anos 1980, sob influência, ainda, de reformas de orientação liberal, vigentes na 

década de 1990, em que se inclui a consolidação do Sistema de Financiamento 

Imobiliário (SFI)9, em 1997. 

Nesse sentido, é válido afirmar que o PMCMV possibilitou uma expansão e 

mais mobilidade do capital imobiliário em escala nacional. Em seu percurso mais 

                                                      
9 O SFI ampliou a captação de recursos para o financiamento imobiliário e facilitou o acesso ao 
crédito. O modelo do SFI pautou-se na economia de mercado, cuja “implementação independe da 
regulamentação governamental, [porém] não envolvendo a aplicação de quaisquer recursos 
provenientes dos cofres públicos” (Cartilha do Crédito Imobiliário, ABECIP). Disponível em: 
https://www.abecip.org.br/credito-imobiliario/cartilha-do-credito-imobiliario. Acesso em: jul. 2016. 

https://www.abecip.org.br/credito-imobiliario/cartilha-do-credito-imobiliario
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recente, esse capital rompeu os limites tradicionais de sua atuação, circunscrito, 

sobretudo, nas metrópoles e nas grandes cidades brasileiras, e vem aportando 

frações de seus investimentos em cidades interioranas e de dinâmicas econômicas 

inferiores, como é o caso das duas aqui estudadas10.  

Cabe, ainda, ressaltar que aquele programa atribui ao capital privado o papel 

de “protagonista” do processo de produção habitacional, voltado, inclusive, para a 

população de baixa renda – papel que era, até então, desempenhado pelo Estado, 

por meio das Companhias Estaduais de Habitação (COHABs). De acordo com 

Shimbo (2010) e Rolnik (2015), a política habitacional lançada no primeiro governo 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) propunha a ampliação da captação de 

recursos do FGTS e da SBPE, objetivando, por meio de subsídios para o setor, 

massificar a produção habitacional para as camadas com rendimento de até três 

salários mínimos, com o fomento do mercado privado da habitação, a partir do 

supracitado programa federal. Com base na Política Nacional de Habitação, do 

Ministério das Cidades (2004), aquela estudiosa afirma que 

uma das intencionalidades dessa política era justamente ampliar o 
mercado para atingir os “setores populares”, permitindo a “otimização 
econômica dos recursos públicos e privados investidos no setor 
habitacional”.  Para tanto, era prevista a criação de mecanismos 
tanto de proteção aos financiamentos habitacionais como de 
captação de recursos, entre os quais, aqueles disponíveis no 
mercado de capitais [...]. Desde aquele momento, entretanto, os 
agentes privados souberam atuar na liminaridade entre o que a 
política especificava como “habitação de interesse social” e como 
“habitação de mercado”, tirando proveito disso. (SHIMBO, 2010, 
p.25/26, aspas da autora). 

Como já referido, em Patos e em Cajazeiras, além da ampliação do capital 

privado local investido na abertura de loteamentos residenciais e na produção de 

habitações, assinalamos o crescimento da inserção de capitais imobiliários regionais 

e extrarregionais, com a presença de empreendedores de diferentes estados e de 

fora do país. O deslocamento de investimentos imobiliários para essas cidades 

implicou uma nova dinâmica na economia (intra)interurbana e reforçou a 

                                                      
10  Sobre a produção imobiliária em cidades médias, sugerimos estas leituras: Costa (2013), que 
aborda as estratégias e as intencionalidades do mercado imobiliário em Campina Grande (PB); 
Nascimento (2013), voltado à produção imobiliária em Mossoró (RN); Lucena (2014), que discute as 
implicações do PMCMV em Patos (PB); Amorim (2015), relativo à produção imobiliária em Londrina e 
no Maringá (PR); e Spinelli (2015), focado no mercado imobiliário em Passo Fundo (RS). 
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centralidade de ambas na rede urbana do sertão da Paraíba. Mais adiante, no 

quarto capítulo, discutiremos esse aspecto mais apropriadamente.  

No decorrer da tese, aportaremos as nossas reflexões em autores como 

David Harvey, Henri Lefebvre, Horacio Capel, Jean Lojkine, Christian Topalov, 

Raquel Rolnik, Ana Fani Carlos, dentre outros. Esses estudiosos, ao conduzirem 

suas análises sobre a produção e a acumulação capitalista do/no espaço urbano, 

reforçam o pensamento marxista no que concerne à necessária indissociabilidade 

da articulação entre a teoria e a prática, concebidas como via de conhecimento e 

compreensão do mundo e da realidade social, perpassadas pela práxis social.  

Isso nos leva a refutar a compreensão e o conhecimento da realidade 

concreta como algo dado, como verdade absoluta. Por conseguinte, como produto 

histórico e das relações sociais, essa realidade espacializa-se, e, assim como ela, o 

espaço se reveste de conflitos e de contradições, cuja produção compreende o 

campo das virtualidades (das possibilidades), no dizer de Lefebvre (2000).  

À luz de tal perspectiva, Carlos (2011, p. 27) define o espaço como 

“condição-meio-produto da ação humana, o que significa afirmar que é através do 

espaço (e no espaço), ao longo do processo histórico, que o homem produz a si 

mesmo. Assim, o mundo aponta uma prática real e concreta que é espacial”. Isso 

posto, a autora concebe o espaço como uma dimensão indissociável do homem, ou 

seja, uma dimensão da sociedade que o produziu e que comporta as necessidades 

e os desejos inerentes à sua reprodução, cuja determinação é, sobretudo, 

capitalista. E a realização dessa determinação é prenhe de contradições, ante a 

existência de distintas classes sociais, e seus conflitos de interesse, tendo a 

“realização do processo de valorização como finalidade última e necessária da 

acumulação” (CARLOS, 2011, p. 28). 

Ademais, admitimos que a produção imobiliária e as dinâmicas de expansão 

territorial das cidades de Cajazeiras e Patos conformam dinâmicas intrínsecas à 

realidade social própria, em constante formação. Realidade que é diacronicamente 

imbuída de uma totalidade marcada por condições objetivas e subjetivas 

necessárias à sua superação. Nessas cidades, o atual contexto da produção 

imobiliária reflete as transformações perpassadas pelas estruturas produtivas do 

modo capitalista de produção nas últimas décadas do século XX. Em outras 

palavras, assinalam as mudanças nas formas de produzir e de valorizar o capital na 
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economia, na política e na vida social, especialmente no que concerne ao consumo, 

como evidenciam Harvey (1980, 2013) e Lefebvre (2006, 2008). 

Com base nesses autores, aceitamos que as transformações na estrutura 

produtiva capitalista, ao se estenderem à produção do espaço urbano, não aniquilam 

suas antigas estruturas e formas espaciais, mas, em geral, valem-se delas para 

garantir sua reprodução, rearranjá-las, reorganizá-las e subordiná-las às novas 

regras de produção. Portanto, a recente produção imobiliária, que muito impulsionou 

a expansão territorial das cidades aqui analisadas, vem sendo condicionada por 

essas transformações, realizadas em diferentes escalas de tempo e de espaço. 

Em síntese, a abordagem dialética nos possibilitou produzir esta tese no 

amparo dos preceitos da contradição e do conflito; da permanente construção do 

movimento histórico; da totalidade e da unidade dos contrários. Assim, definido o 

viés teórico, na sequência, descreveremos as principais fontes documentais para 

coletar os dados, auferidos nos cartórios de registro de imóveis de Patos e de 

Cajazeiras, com a descrição, ainda, das fichas metodológicas elaboradas para 

sistematizar e ordenar as informações e as observações em campo. 

2.3  As fontes e a construção metodológica dos dados primários da pesquisa 

Os primeiros trabalhos de campo para reconhecer o recorte territorial desta 

pesquis foram decisivos para validar nossas hipóteses sobre a celeridade do 

processo de expansão urbana verificável nas cidades de Patos e de Cajazeiras. 

Desse modo, em todo o curso de nossa pesquisa, o trabalho de campo representou 

uma etapa relacional e prática, efetivando-se como um momento importante do 

processo de construção do conhecimento, à maneira de Suertegaray (2002) e 

Alentejano e Rocha-Leão (2006). 

Aqueles trabalhos consolidaram-se como uma porta de entrada para que 

pudéssemos investigar os processos e as dinâmicas socioespaciais condicionantes 

da produção imobiliária. Nas zonas urbanas percorridas, registramos a existência de 

novos loteamentos residenciais. Rapidamente, pequenas glebas, desmembradas 

dessas propriedades, eram parceladas e transformadas, sob o imperativo do capital 

imobiliário aportado nessas cidades sertanejas a partir, sobretudo, de 2009. 
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A movimentação de máquinas e de homens a trabalharem sob o sol 

escaldante do sertão semiárido, desbastando a escassa vegetação de caatinga, 

terraplanando o solo pedregoso, abrindo ruas e piquetando lotes, anunciava a 

expansão do tecido urbano e do mercado imobiliário. Sob essa imagem, passamos a 

coletar, registrar e sistematizar dados e elementos condicionantes dos processos de 

expansão urbana e de estruturação das áreas periurbanas.  

Diante disso, entendemos a demanda por uma averiguação mais rigorosa e 

sistematizada das dimensões da produção imobiliária. Começamos, então, o 

trabalho de gabinete. Inicialmente, nos voltamos para a quantificação dos dados 

referentes aos novos empreendimentos. Isso nos possibilitaria uma margem de 

segurança quanto à inferência sobre os montantes da produção imobiliária e sobre o 

parcelamento do solo, ambos desvelados nas cidades pesquisadas.  

O ponto de partida consistiu em escolher as informações mais adequadas 

para quantificar esses montantes. Tomamos como recorte os anos de 2009 a 2015. 

A nossa preocupação incial foi com a continuidade da coleta, e, sobretudo, da 

avaliação e da interpretação das informações coletadas em ambas as cidades. 

Afinal, como advertiu Melazzo (2010), atestamos as dificuldades para auferir dados 

secundários e informações confiáveis sobre o mercado e a produção imobiliária.  

Na fase de coleta, muitas vezes percebemos a falta de transparência e de 

informações sistematizadas e/ou atualizadas sobre os novos produtos imobiliários 

disponibilizados no mercado. Quando produzidas pelas grandes empresas 

incorporadoras, seu acesso era restrito a poucos, como loteadores, construtores e 

agentes imobiliários. Outro obstáculo, no que se refere ao tratamento e análise de 

informações sobre esse mercado, foi quanto à celeridade da implantação dos novos 

loteamentos, sendo este um fator que dificultou a existência e a manutenção de um 

banco de dados atualizado, quer oficial (prefeituras, por exemplo), quer privado 

(imobiliárias, incorporadoras, construtoras, etc.). 

Inicialmente, tínhamos dois grandes grupos de dados para serem arrolados. 

O primeiro era referente às dimensões dos loteamentos residenciais implantados. 

Para isso, precisaríamos averiguar a área loteada, a quantidade de lotes e suas 

dimensões, a localização dos loteamentos, entre outras informações. O segundo 

grupo envolvia o loteador e a propriedade rural desmembrada e parcelada: quem 
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eram os incorporadores, os proprietários das terras parceladas e onde essas terras 

periurbanas loteadas estavam localizadas nas cidades analisadas. 

Nesse contexto, devido às demandas emergentes, passamos à seleção das 

fontes de pesquisa. Essa escolha teria que garantir o uso de procedimentos 

padronizados de coleta e de tratamento das informações recolhidas para as duas 

cidades, o que embasaria a elaboração de um conjunto de dados primários 

quantitativos e qualitativos, essencial na análise e validação das nossas hipóteses. 

Evidentemente, essa não foi uma seleção fácil, pois ficamos limitadas a duas opções 

bem difíceis: a coleta nas prefeituras municipais e aquela nos cartórios de registros e 

incorporações de imóveis.  

Tais opções eram sobremaneira problemáticas. A organização dos arquivos 

documentais era precária, pois nem todos os processos de abertura dos 

loteamentos estavam adequadamente arquivados e/ou completos, em alguns até 

faltavam documentos essenciais. Ademais, percebemos uma burocracia restritiva ao 

acesso à informação, notadamente no cartório de registro de imóveis de Patos, cujo 

tabelião responsável nos proibiu a feitura de fotografias, as quais possibilitariam a 

leitura posterior dos documentos examinados. 

Destacamos que, mesmo com as imposições restritivas, optamos pelos 

cartórios de registro de imóveis como fonte principal de obtenção dos dados 

primários. Na quantificação e caracterização dos loteamentos, a compilação 

necessária para a pesquisa encontrava-se mais completa e mais bem arquivada, em 

pastas individualizadas e periodizadas, o que facilitou a análise dos documentos e o 

preenchimento de fichas metodológicas. (Ver apêndices E, F, G e H). 

O levantamento das primeiras informações sobre os loteamentos 

residenciais foi feito por meio do exame dos documentos contidos nas pastas dos 

memoriais de incorporações, registrados em cartório. Para efeito de análise, e em 

conformidade com o objetivo principal da pesquisa, consultamos, exclusivamente, 

esse tipo de produto imobiliário, considerando aqueles que foram abertos, 

implantados e registrados nas duas cidades entre os anos de 2009 e 2015.  

O memorial de incorporação é um documento de teor jurídico que explica o 

objeto da incorporação, contém o detalhamento das áreas construídas, bem como 

detalha as características dos materiais, os dados do empreendimento e do projeto 
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arquitetônico, com plantas específicas, além de indicar as informações e os 

documentos da incorporadora e todos os demais requisitos legais exigidos, 

conforme solicitado no Art. 32 da Lei 4.591/64. Em sua composição, encontramos 

requerimentos, declarações, título de propriedade do imóvel, histórico desses títulos 

nos últimos vintes anos (certidão vintenária), certidões negativas e outros mais, 

como exposto no anexo A.  

Segundo Lourençon (2011), aquele memorial assegura a regularidade 

jurídica da incorporação, com o objetivo não apenas de evitar fraudes, mas também 

dar garantias ao comprador quanto à obra que será construída. Isso porque, depois 

de ser registrado, esse memorial fica disponível para consulta pública11. O número 

do registro, que é dado pelo cartório, deverá constar, por lei, nos contratos de 

compra e de venda e nos veículos de marketing do empreendimento (panfletos, 

jornais, revistas, rádio, televisão, internet e outdoors). Porém, nem sempre o 

encontramos nesses veículos, o que dificultou o acesso e a localização dos 

processos de registros e incorporações do empreendimento.  

Dentre os documentos consultados nos memoriais de incorporações, 

debruçamo-nos, especialmente, na análise de três deles, a saber: o memorial 

descritivo dos loteamentos; as certidões vintenárias (Ver anexo B); e o contrato de 

Sociedade de Propósito Específico (SPE). De modo pontual, os dois primeiros 

documentos foram essenciais para a formação do nosso banco de dados primários.  

O memorial descritivo é parte integrante e obrigatória do memorial de 

incorporação. Nele, constam o projeto arquitetônico do loteamento, acompanhado 

da planta baixa, e as especificações técnicas: discriminação das frações de terreno 

parcelado; número e dimensão dos lotes; área total loteada; área total dos lotes; 

total da área verde; área do arruamento; bem como o número de quadras e de ruas.  

O segundo documento examinado foi a certidão vintenária. Devido à 

relevância das suas informações, passamos a considerar a certidão vintenária como 

uma fonte essencial para a sistematização dos recentes processos de 

desmembramento das glebas rurais loteadas nas duas cidades. Porém, não 

                                                      
11 Embora a consulta esteja assegurada por lei, por vezes, os cartórios dificultam o acesso a esses 
documentos, como se fossem uma informação privada e sigilosa. Na perspectiva de evitar obstáculos 
à pesquisa, todas as solicitações de agendamentos que enviamos a cartórios e outros órgãos 
públicos foram encaminhadas por meio de formulários de acesso à informação, disponíveis nos sites 
oficiais do Governo Federal. 
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encontramos referenciais atinentes à metodologia para o seu uso. Então, na seção 

seguinte, empenhamo-nos em detalhar o seu conteúdo e apontamos possibilidades 

de uso das certidões como meio de pesquisa na Geografia Urbana.  

2.3.1 A importância da certidão vintenária como fonte documental 

 Na literatura notarial, a certidão vintenária é uma das que garante mais 

segurança jurídica e documental aos processos de execução e de transferência 

imobiliária, na compra e venda de imóveis, comprovando de modo eficaz a origem e 

a legalidade de uma dada propriedade. Mais especificamente, esse documento 

passou a ser obrigatoriamente exigido nos processos de registro e de incorporação 

de loteamentos, conforme estabelecido pela Lei nº 9.785/99, que alterou a Lei de 

parcelamento do solo urbano (Lei nº 6.766/79), em seu Art. 18º, inciso II.  

Até então, a antiga lei exigia apenas o título de propriedade do imóvel, sem 

considerar sua efetiva origem. Com a revisão da Lei de 1979, a nova redação do 

supracitado artigo interpõe a obrigatoriedade de apresentar no ato do registro 

imobiliário uma certidão contendo o “histórico dos títulos de propriedade do imóvel, 

abrangendo os últimos 20 (vintes anos), acompanhados dos respectivos 

comprovantes”. Isso significa que a certidão vintenária contém um histórico do 

imóvel, composto a partir da abertura da matrícula12 da propriedade ou do imóvel no 

cartório. A informação principal é a relação dos proprietários anteriores (filiações de 

domínio), a última aquisição da propriedade e os limites territoriais da área 

desmembrada, objeto de compra e/ou venda.  

Por intermédio da cadeia dominial dos últimos vinte anos, identificamos e 

sistematizamos as filiações de domínio e de aquisição e localizamos as 

propriedades rurais desmembradas e parceladas em lotes urbanos. Igualmente, a 

partir das informações contidas na certidão vintenária, checamos os possíveis 

remanescentes de terras periurbanas, potencialmente disponíveis como estoque de 

terra a ser incorporada no futuro para fins de loteamento.  

                                                      
12 De acordo com a Lei 6.015/73, Art. 228, “a matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro 
a ser lançado na vigência dessa Lei, mediante os elementos constantes do título apresentado e do 
registro anterior nele mencionado”. Gomes e Silva (2016) esclarecem que, feito o primeiro registro, na 
transação imobiliária seguinte deverá constar novo número de matrícula, mas vinculada à primeira. 
Essa matrícula individualiza o imóvel e indica a sua localização, dimensões e limites e detalha as 
suas alterações (desmembramentos, doações, venda, anexações, hipotecas ou desapropriações). 
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Outras informações logradas por meio da certidão vintenária referem-se à 

denominação e à localização da propriedade rural e à extensão territorial 

fragmentada da propriedade, apenas uma parcela de terra é comercializada. No 

documento, essa parcela é definida como o tamanho da “fração de terreno 

desmembrada de uma porção maior”13, com a indicação dos seus limites territoriais. 

Igualmente, consta o número da matrícula da escritura da propriedade rural, por 

meio do qual é possível consultar o teor das escrituras fundiárias mais antigas, a 

exemplo, a dimensão territorial da propriedade antes do desmembramento. 

O levantamento do teor dessas escrituras não foi possível por causa da 

variação de unidades de medidas agrárias utilizadas nas diferentes escrituras 

consultadas, algumas delas arcaicas, como braças ou tarefas14. Outras escrituras só 

se referem, por exemplo, a nomes de proprietários de terras vizinhas ou faz menção 

a serras e/ou rios limítrofes. Além disso, as precárias condições de conservação dos 

livros de registros mais antigos inviabilizaram o levantamento pormenorizado das 

propriedades rurais recentemente desmembradas. Ainda como limitação 

operacional, citamos a indisponibilidade de funcionários nos cartórios pesquisados, 

no acompanhamento do manuseio dos livros de escritura, que são de uso restrito. 

Com a análise dessas certidões, foi possível especular sobre a existência de 

estoques de terras rurais periurbanas. Reafirmamos a importância dos proprietários 

fundiários nos processos de expansão territorial e de produção imobiliária, 

notadamente nas cidades cujas propriedades rurais estão situadas em espaços 

periurbanos. Afinal, esses sujeitos detêm o domínio da terra, a qual se configura 

como uma reserva para que esses processos sejam realizáveis no futuro. Aliás, 

havendo expansão da cidade, a conversão da terra rural em terra urbana a torna 

mais sobrevalorizada.  

Como ressalta Corrêa (2003), aqueles proprietários, em verdade, estão mais 

interessados no valor de troca da terra do que em seu valor de uso. O organograma 

seguinte sintetiza as informações que podem ser obtidas e ampliadas a partir da 

análise de uma certidão vintenária (Figura 02). 

 

 

                                                      
13 Ver o anexo B. 
14 A tarefa é uma unidade de medida agrária bastante arcaica e variável entre os estados brasileiros. 
Em Cajazeiras, ela é usual e equivale a cerca de 3,025 m², cuja fração é medida em quadrantes. 
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CERTIDÃO VINTENÁRIA 
(Informações sobre a propriedade rural) 

 

Identificação e 
localização 

Área territorial 
desmembrada  

Filiação de 
domínio 

Aquisição 

 

• Nome da 
propriedade rural 

• Delimitação 
geográfica 

• Nº de inscrição 
no NCRA 

• Área total 
desmembrada da 
propriedade rural 

• Unidade de 
medida: metro, 
tarefa, hectare 

• Relação dos 
proprietários, nos 
últimos 20 anos 

• Data e forma de 
aquisição de cada 

domínio 
 

• Nome, 
identificação e 
endereço do 

último adquirente 
• Data e forma de 

aquisição  

Identificação do registro (matrícula)  
(Número, livro e folha) 

 

Figura 02. Síntese das informações contidas na certidão vintenária 

 

Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017. 

 

 

 

 

Por fim, o resultado dessa sistematização nos deu elementos para 

relacionarmos as parcerias estabelecidas entre os proprietários da terra e os 

incorporadores dos novos loteamentos, no processo de produção urbana e de 

expansão das cidades recortadas. Para isso, um terceiro documento, quando 

existente, foi somado a essa fonte: trata-se dos contratos de constituição das 

empresas do tipo Sociedade de Propósito Específico (SPE).  

Segundo Fazano (2012), em geral, aquelas parcerias, com inscrição na 

Junta Comercial, são legalmente firmadas por meio desse tipo de empresa, cuja 

existência finda com a conclusão do propósito para o qual foi criada. A constituição 

da SPE é uma prática recorrente na formalização contratual da parceria estabelecida 

entre o proprietário da terra e a empresa incorporadora15. 

Para melhor sistematizar os dados, elaboramos fichas que compilaram 

informações técnicas sobre os empreendimentos registrados em cartório e acerca 

                                                      
15 Para Fazano (2012, p. 1), esse tipo de sociedade “tem relação com o consórcio ou com uma joint 
venture, isto é, duas ou mais pessoas físicas e/ou jurídicas vertem suas habilidades, recursos 
financeiros, tecnológicos e industriais, entre outros, para executar objetivos específicos e 
determinados”. Não havendo regras próprias, no processo de associação, adota-se uma das formas 
de organização prevista no Código Civil: sociedade anônima, limitada ou outro tipo. Em geral, é do 
tipo limitada, restrita à participação do valor das cotas integralizadas entre os sócios.  
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das origens da terra loteada, obtidas a partir do projeto arquitetônico e do memorial 

de incorporação. Essas fichas compuseram grande parte do banco de dados 

primários necessários para quantificar a produção imobiliária, exclusivamente 

referente aos loteamentos residenciais implantados nas duas cidades.  

2.4 Elaboração e aplicação de fichas metodológicas 

Feita a seleção dos três documentos consultados nos memoriais de 

incorporação, definimos as informações relativas às principais classes de objetos 

arroladas em cada um deles. Devido ao seu conteúdo mais técnico, a base para a 

coleta dos dados quantitativos, referentes aos loteamentos, foram os memoriais 

descritivo, uma fonte documental primária imprescindível ao tratamento analítico da 

quantificação da produção imobiliária, por nos inidicarem, por exemplo, as 

dimensões territoriais dos novos empreendimentos.  

Os dados examinados foram lançados em fichas metodológicas, seguindo a 

ordem das informações, que foram preenchidas de forma individualizada, ou seja, 

por empreendimento consultado. Analisamos cinquenta e um empreendimentos, 

sendo vinte e quatro em Cajazeiras e vinte e sete em Patos. Esse sequenciamento 

facilitou a ordenação e a sistematização dos dados, bem como a sua posterior 

compilação, vindo esses a ser demonstrados por meio de tabelas e/ou gráficos.  

Nas fichas, temos vinte e três informações, mas utilizamos apenas oito para 

mensurar, comparar e demonstrar as dimensões dos loteamentos implantados nas 

duas cidades. São elas: a) a área total loteada, que, em geral, quando o loteamento 

é periurbano, advindo do desmembramento da propriedade rural, corresponde à 

gleba desmembrada para efeito de parcelamento; b) o total de lotes, com o número 

de lotes previstos no loteamento; c) a área total dos lotes, equivalente à soma de 

todos eles; d) a área total do lote e seu tamanho individualizado – para a coleta 

dessa variável, utilizamos uma média aproximada; e) o número de quadras; f) o total 

de área verde; g) o total de ruas e h) a área de arruamento, prevista para o 

loteamento. Esse último dado abrange a totalidade das áreas destinadas às vias de 

circulação de veículo e de pessoas – as calçadas. Os dados de área são em metros 

quadrados, os demais envolvem o total do universo informado.  
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As outras informações contidas na ficha metodológica nº 01 são nominais e 

nos possibilitaram uma leitura mais qualitativa, notadamente sobre a localização do 

loteamento, a infraestrutura, os equipamentos comunitários previstos, o nome da 

empresa incorporadora, a identificação da propriedade rural de origem, bem como a 

de seu proprietário, quando existentes. Vejamos o quadro 01, a seguir. 

Quadro 01. Identificação e descrição das informações da ficha metodológica nº 
01 – Memoriais de incorporações dos loteamentos residenciais  

Nº Informação Descrição 

1 Data do levantamento Dia, mês e ano da realização do levantamento 

2 Informante Nome do informante/funcionário do cartório 

3 Cartório Nome do cartório de registro de imóveis 

4 Cidade Nome da cidade do levantamento 

5 Empreendimento imobiliário 
Tipo e/ou finalidade do empreendimento: loteamento: 
aberto ou fechado; residencial: duplex ou térrea; conjunto 
habitacional: CEHAP ou PMCMV 

6 Ano de incorporação Ano de incorporação/registro do empreendimento 

7 Localização 
Nome da zona ou setor ou bairro de localização do 
empreendimento 

8 
Incorporadora/ 

Proprietária 

Nome do responsável pelo empreendimento - pessoa 
jurídica (empresa) ou física 

9 Área total em (m²) Área total do loteamento em metros quadrados 

10 Total de lotes/casas 
Quantidade de lotes e/ou de casas delimitados na planta 
arquitetônica do empreendimento 

11 Área total dos lotes (m²) 
Área em metros quadrados, correspondente à soma de 
todos os lotes previstos no empreendimento 

12 Área do lote/casa (m²) 
Dimensão individualizada do lote ou casa predominante, 
em metros quadrados, ou média dos tamanhos definidos 

13 Número de quadras Nº de quadras existentes na planta do empreendimento 

14 Área verde (m²) Total da área verde em metros quadrados 

15 Total de ruas 
Quantidade de ruas existentes na planta arquitetônica do 
empreendimento 

16 Área do arruamento 
Área em metros quadrados correspondente à soma de 
todas as ruas e calçadas previstas no empreendimento 

17 Terras rurais/periurbanas? 
Identificação se o empreendimento se situa, ou não, em 
área rural e/ou periurbana. 

18 Nome do antigo proprietário 
Vinculada à variável 18, identifica o proprietário da 
propriedade rural desmembrada. 

19 Nome da propriedade rural 
Vinculada à variável 18, identificar a propriedade rural 
desmembrada. 

20 
Infraestrutura existente na 
planta/lançamento 

Identificação da infraestrutura prevista na planta 
arquitetônica do empreendimento 

21 
Tipo de equipamento 
comunitário existente 

Identificação do/s tipo/s de equipamento/s comunitário/s 
previsto/s na planta arquitetônica do empreendimento 

22 Outras informações 
Box para informações diversas: limites geográficos do 
empreendimento; informações sobre a certidão vintenária 
(número da matrícula/registro da escritura) 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017. 
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As demais informações, como a infraestrutura e o tipo de equipamentos 

comunitários previstos, foram obtidas com os memoriais descritivos e projetos 

arquitetônicos. Em boa parte dos empreendimentos consultados só constavam 

como infraestrutura a ser executada pelo loteador a eletrificação e a pavimentação 

das vias de circulação, ambas previstas na lei de parcelamento do solo.  

Quanto aos equipamentos comunitários, identificamos, por meio do exame 

da planta baixa dos novos loteamentos, a delimitação de alguns canteiros 

triangulares e de quadras destinadas à implantação de praças. Esse tipo de 

equipamento é recorrente em todos os loteamentos examinados, inclusive porque é 

contabilizado como área verde, que também é prevista na legislação.  

Para analisar as certidões vintenárias, recorremos ao uso da fotografia 

digital, por considerar a necessidade de um exame mais detalhado de seu conteúdo, 

concernente à filiação de domínio das principais propriedades periurbanas 

parceladas. Dessa fonte documental foram extraídas dezoito informações 

qualitativas, compiladas em fichas metodológicas específicas. O quadro 02 arrola a 

identificação e a caracterização das informações arroladas por meio das certidões.  

Quadro 02. Identificação e descrição das informações da ficha metodológica nº 02 
– Certidões vintenárias 

Nº Informação Descrição 

1 Nome do cartório Nome do cartório onde foi feita a coleta/consulta 

2 Cidade Nome da cidade 

3 Número Número de ordem da ficha 

4 Data da certidão vintenária Data de emissão da certidão vintenária 

5 Loteamento de destino Loteamento de referência 

6 Mês/ano de incorporação Mês e ano da incorporação do loteamento  

7 Nome da propriedade fragmentada Identificação da propriedade fragmentada 

8 Proprietário e/ou incorporador Nome do proprietário e/ou incorporador 

9 Localização Localização da propriedade 

10 Total da área desmembrada Total da área desmembrada para o loteamento 

11 Limites Limites geográficos da propriedade. 

12 Filiação de domínio Enumeração da filiação de domínio por ano 

13 Antigo proprietário Nome do primeiro proprietário indicado na certidão 

14 Proprietário comprador Nome/s de comprador/es por ordem de aquisição 

15 Ano de aquisição Ano de aquisição de cada comprador 

16 Livro de registro Número de registro/matrícula por aquisição 

17 Aquisição última Identificação da última aquisição 

18 Outras observações Informações eventuais não listadas acima 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017. 
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A partir da sistematização dos dados, identificamos a quantidade de 

parcelamento efetuado em uma mesma propriedade periurbana e a sucessão de 

proprietários fundiários no intervalo de vinte anos, apresentados em organogramas 

demonstrativos. As informações obtidas trouxeram indícios quanto a possíveis 

estoques de terras potencialmente disponíveis para loteamentos futuros. 

Feito o levantamento dos dados cartorários, passamos a verificar a 

execução da infraestrutura e os equipamentos comunitários a serem implantados 

nos loteamentos, conforme registrados em seus memoriais descritivos. Nessa etapa, 

averiguamos também as características urbanísticas do entorno desses 

loteamentos, tomando como referência o bairro circunvizinho mais próximo. À luz 

dessa averiguação, procuramos compreender as possíveis qualidades diferenciadas 

de localização que, (in)diretamente, interpõem-se na dinâmica da produção 

imobiliária, à exemplo da escolha do lugar para implantar o loteamento e estabelecer 

os preços dos terrenos e/ou das moradias. Isso, por consequência, repercute no 

processo de comercialização dos lotes e na maximização da renda de situação16.  

Para elaborar a ficha metodológica de análise das características do 

entorno, ponderamos sobre as condições de localização e de acessibilidade – 

distância em relação ao centro, transporte coletivo e vias de acesso. Para isso, 

norteamo-nos por Camagni (2005) e Villaça (2001), também considerando as 

amenidades e as externalidades de vizinhança a partir de Abramo (2007).    

Nesse curso, ainda focamos as entrevistas com agentes imobiliários, 

questionando as principais demandas dos compradores dos terrenos e as 

motivações para a compra. As amenidades foram identificadas, tomando-se como 

referência as características espaciais: saneamento, praças, espaços de lazer, 

comércio, serviços, entre outras. Para isso, confeccionamos uma terceira ficha 

metodológica17, cujo preenchimento foi efetuado in loco. A ficha contém vinte e uma 

informações, com destaque para as condições do meio ambiente, de transporte, dos 

                                                      
16 Não objetivmos discutir a formação dos preços dos terrenos e do bem moradia. Porém, recorremos 
à economia urbana no tocante à escolha locacional dos indivíduos, com o fim de observar e analisar 
as características do entorno, refletindo sobre como se interpõem nos processos de comercialização 
e de consumo do espaço de produtos imobiliários, como os loteamentos residenciais. 
17 Para elaborá-la, tomamos como referência de seleção as informações da Ficha de Resumo do 
Empreendimento (FRE) e a Ficha de Informações Sobre o Terreno (FIT), ambas usadas pela Caixa 
Econômica Federal na fiscalização e/ou de financiamento, além de alguns elementos apontados 
como características urbanistas arroladas pelo IBGE, a partir do censo de 2010. 
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equipamentos comunitários e da infraestrutura, além daquelas atinentes à distância 

e à situação de ocupação, conforme o quadro 03, reproduzido a seguir.   

Quadro 03. Identificação e descrição das informações da ficha metodológica nº 03 
– Observação direta em loteamentos e bairros previamente selecionados 

Nº Informação Descrição 

1 Data da coleta Dia, mês e ano do levantamento 

2 Cidade Nome da cidade 

3 Nome do loteamento 
Identificação do loteamento próximo ao bairro 
observado 

4 Bairro observado Identificação do bairro observado 

5 Setor da cidade 
Setor de localização do loteamento/bairro, 
identificado por: Norte, Sul, Leste ou Oeste 

6 
Localização (setor/loteamento):  

Pu, Pp ou Ub  

Localização dos loteamentos, referenciada nas 
seguintes áreas: 

Pu (Periurbano: limita-se com a zona rural); 

Pp (Periférico: sem limites com a zona rural); ou Ub 
(urbano: limita-se com áreas construídas). 

7 
Condição socioeconômica 

MP; P; M; e A 

Condições socioeconômicas predominantes no 
entorno e no loteamento observado: 

MP - Muito pobre; P - Pobre; M - Média; e A - Alta 

8 
Distância do loteamento  

em relação ao centro/cadetral 

Distância em quilômetros do loteamento em relação 
ao centro principal, cuja referência foi a catedral em 
ambas as cidades.   

9 Situação de ocupação 

Situação de ocupação do loteamento/ observações: 
muito ocupado, pouco ocupado ou pouquíssimo 
ocupado; com edificações aden-sadas ou 
edificações dispersas; em terreno plano ou 
acidentado. 

10 

Características do entorno espe-
cificadas: 

Existente, com condições de uso  

Existente, sem condições de uso 

Não existente 

Em implantação 

Agrupamento das observações: 

Meio ambiente (MA): arborização das ruas 

Transporte: transporte coletivo, via principal dupla, 
vias de acesso pavimentadas; 

Equipamento comunitário: escola, creche, posto 
de saúde, comércio, segurança pública, lazer, 
praças; 

Infraestrutura: água, esgoto, energia elétrica, 
coleta de lixo, sinal telefônico, iluminação pública, 
pavimentação das ruas, guias e sarjetas. 

11  Outras observações Informações eventuais não listadas acima. 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017. 

A quarta ficha metodológica foi destinada ao levantamento das vendas dos 

terrenos entre os anos de 2009 e 2015 nas duas cidades. É trazida a seguir, no 

quadro 04. Foi preenchida pelas empresas imobiliárias e/ou incorporadoras e 

contém onze informações que auxiliaram na análise da comercialização dos lotes 

urbanos. Inicialmente, planejamos a seleção das incorporadoras com base na 
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quantidade de lotes abertos, selecionando os loteamentos maiores, acima de 

trezentos lotes, e na localização desses empreendimentos, conforme os setores 

geográficos da cidade utilizados pelas prefeituras de Patos e de Cajazeiras.  

Distribuímos as fichas para as seis incorporadoras selecionadas, mas só 

obtivemos resposta de três delas: Colorado, Construtora Carvalho Ltda e 

Construtora Mediterranné Ltda. Mediante a dificuldade de comunicação, depois de 

sucessivas tentativas de solicitação de informações sobre a comercialização dos 

loteamentos, optamos por analisar os seis empreendimentos da Colorado, que mais 

celeremente respondeu as fichas apresentadas.   

Quadro 04. Identificação e descrição das informações da ficha metodológica nº 
04 – Coleta de dados sobre o nº de lotes vendidos por loteamento (2009-2015)  

Nº Informação Descrição 

1 
Nome da 
Imobiliária/incorporadora 

Identificação da empresa responsável pelo controle 
das vendas dos lotes 

2 Telefone  Telefone para contato da empresa 

3 Data Dia, mês e ano do levantamento 

4 Nome do informante Identificação do informante 

5 Função na empresa Função desempenhada pelo informante na empresa 

6 Nome do loteamento Identificação do loteamento 

7 Início das vendas Mês e ano do início das vendas dos lotes 

8 
Total de autorizações 
para construção 

Número de autorizações emitidas pela empresa para 
a construção nos lotes não quitados 

9 Total de lotes vendidos Número de lotes vendidos até março de 2015 

10 Valor médio Inicial (R$) Valor médio do lote no momento do lançamento 

11 Valor médio atual (R$) Valor médio do lote no momento em março de 2015 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017. 

 

Concluída a coleta dos dados primários, passamos ao exame das 

informações produzidas por meio das fichas. Essa é uma etapa importante, como 

esclarecem Lakatos e Marconi (1988), sendo o núcleo da pesquisa. Com esses 

exame conferimos um significado mais consistente às respostas, ao associá-las aos 

nossos objetivos. Assim, efetuados o tratamento estatístico, a análise e a 

interpretação qualitativa dos dados, tecemos a compilação e tabulação, seguida da 

sua exposição, a partir de tabelas, gráficos e quadros, o que veio a facilitar a 

verificação das correlações entre as informações manipuladas.   
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De modo particular, quando concluída a tabulação das informações e/ou 

observações referentes aos loteamentos implantados nas duas cidades, pudemos 

confirmar as principais hipóteses que fundamentaram a tese. Primeiro, constatamos 

que houve uma intensificação do parcelamento das propriedades rurais periurbanas, 

que foram transformadas em loteamentos residenciais. Segundo, a quantificação 

das informações das fichas metodológicas nº 01 e nº 04 comprovou a massiva 

produção imobiliária e a comercialização dos lotes urbanos.  

Por meio da ficha nº 03, confirmamos que a expansão territorial das cidades 

estudadas foi efetivada sem que houvesse um concomitante planejamento urbano. 

Notamos a precariedade de infraestrutura em alguns loteamentos e um dado 

retrocesso quanto aos projetos arquitetônicos, como veremos nos capítulos 

seguintes. Por fim, a ficha referente às certidões vintenárias revelaram uma 

concentração fundiária da terra periurbana e o controle dos estoques de terra – 

potenciais a futuros parcelamentos. 

2.5 Outros instrumentos e procedimentos metodológicos 

   Nesta seção, refazemos os caminhos percorridos na articulação entre a 

teoria e a pesquisa empírica. No exercício da pesquisa geográfica essa articulação 

demanda a combinação entre o trabalho de gabinete e o trabalho de campo. Além 

do que fora indicado em relação àquele de gabinete, seguimos com outras etapas.  

Partimos do referencial bibliográfico, inventariado de modo interdisciplinar, 

com vistas à compreensão crítica dos agentes sociais e dos processos 

socioespaciais que engendram a produção e a expansão do espaço urbano, bem 

como da produção imobiliária. Enveredamos pela a construção de um diálogo que, 

“como a árvore, procede pela diferenciação e pelo alastramento das raízes em 

busca de novas e mais variadas interfaces” (SANTOS, 2009, p. 76). Isso 

consubstanciou a pesquisa, fundamentando a compreensão das categorias, escalas 

e conceitos que depuraram a leitura da realidade socioespacial investigada. 

Igualmente, consultamos acervos digitais, selecionando artigos, teses e 

dissertações. Essas consultas foram complementadas com o acesso a bibliotecas 

digitais destas instituições: IBGE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 
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Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR), Observatório das 

Metrópoles e Rede Brasileira de Estudos sobre Cidades Médias (REDBCM).  

Em concomitância, levantamos dados secundários em diferentes sites 

oficiais. Checamos o Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), buscando 

informações censitárias para a caraterização sociodemográfica nestas escalas: 

Município (urbano e rural), Microrregião Homogênea e Região Intermediária de 

Articulação Urbana. Para esta última, nos referenciamos na Divisão Urbano-regional 

de 2013. No Ministério das Cidades, acessamos dados sobre as políticas urbanas 

governamentais e o PMCMV – com dados da Caixa Econômica Federal (CEF).  

No PAC, pesquisamos os investimentos infraestruturais feitos nas cidades 

investigadas. No Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

obtivemos dados relativos ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Quanto à 

Fundação João Pinheiro (FJP), acessamos os Relatórios do Déficit Habitacional no 

Brasil. No Banco Central (BACEN), consultamos os balanços de depósito de 

poupança e de financiamento imobiliário e os Relatórios de Inclusão Financeira18.  

Para analisar os impactos da produção imobiliária, da construção civil e das 

incorporações imobiliárias na economia nacional, checamos os seguintes sites: 

Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC); Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção (CBIC); Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por 

meio do Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e do Sistema Público 

de Emprego e Renda (ISPER).  

No tocante à produção imobiliária, obtivemos informações a partir destes 

órgãos: Ministério das Cidades, com acesso a dados sobre a produção de unidades 

habitacionais pelo PMCMV (Faixas 1, 2 e 3), entre 2009 e 2015; Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia da Paraíba (CREA), com foco na emissão de Anotação 

                                                      
18 O Relatório de Inclusão Financeira apresenta a evolução dessa inclusão no país. A sua abordagem 
é pautada em três dimensões: “(i) acesso – disponibilidade de serviços e produtos financeiros; (ii) uso 
– extensão e profundidade de uso de serviços financeiros; e (iii) qualidade - relevância dos serviços e 
produtos financeiros para a vida diária do consumidor” (BACEN/RIF, 2015, p.9). Esse relatório 
informa sobre a movimentação dos financiamentos habitacionais e dos créditos imobiliários no Brasil.  
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de Responsabilidade Técnica (ART) para a construção; e prefeituras municipais, 

com interesse no número de alvarás e de habite-se19 emitidos. 

Para acessar informações relativas às principais empresas incorporadoras e 

da construção civil, relacionadas nos memoriais de incorporação, recorremos à 

Receita Federal, por meio do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com o 

uso do Cadastro de Sócios de Empresas Brasileiras (ConsultaSocio.com). 

Identificamos os sócios, suas empresas e os diferentes setores de atividades que 

eles desenvolvem, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNEA). As informações obtidas neste último site subsidiaram a 

compreensão dos arranjos empresariais na formação das sociedades voltadas para 

a incorporação imobiliária e à produção dos loteamentos.  

Esse levantamento foi complementado com a consulta às seguintes páginas 

do governo estadual e do municipal: Federação das Associações de Municípios da 

Paraíba (FAMUP), em busca de dados gerais sobre os municípios; Instituto de 

Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba (IDEME), com o download dos 

Anuários Estatísticos da Paraíba (de 2009 a 2012); e Tribunal de Contas do Estado 

(TCE), com o acesso às contas públicas municipais, por meio do aplicativo Sistema 

de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade online (SAGRES)20. 

Nos sites das prefeituras municipais, obtivemos parte da legislação urbanística local.  

O trabalho de gabinete também foi dedicado à preparação e ao tratamento 

dos documentos e dos dados primários e secundários, compilando-os e 

sistematizando-os, com o intuito de melhor analisá-los. Essa etapa incluiu: a 

organização, descrição, transcrição, ordenação, codificação e agrupamento por 

categorias do material pesquisado. O passo subsequente consistiu em tabulá-los e 

apresentá-los, a partir de planilhas do soltware Excel (Office da Microsoft). 

Em seguida, produzimos os mapas e os cartogramas. Uma parte da base 

cartográfica foi fornecida pelas prefeituras municipais, outra, obtida no IBGE, que 

disponibiliza as malhas digitais21, em diferentes unidades territoriais (nacional, 

                                                      
19 Para conseguir informações junto a órgãos públicos, foi necessário preencher e encaminhar 
formulários de acesso à informação, conforme estabelece a Lei nº 12.527/11. Além disso, para 
acessar dados secundários e/ou informações mais específicas do Poder Executivo Federal, 
efetuamos o cadastro eletrônico no Sistema de Informação ao Cidadão (SIC). 
20  Disponível em: https://sagres.tce.pb.gov.br/municipio_index.php. 
21 Disponível em: http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-cartograficas/malhas-digitais.html. 

http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-
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estadual e municipal).  Com efeito, é imprescindível a documentação cartográfica, ao 

representar a espacialidade dos objetos e dos recortes de pesquisa (identificação, 

localização e situação), bem como dos processos socioespaciais investigados. 

         Enviamos vários ofícios às duas prefeituras municipais, requerendo o acesso 

às plantas urbanas existentes, no entanto, não obtivemos respostas satisfatórias. 

Objetivámos inserir a representação do macrozoneamento das cidades estudadas, 

bem como da delimitação dos bairros, dos perímetros urbanos e do uso e ocupação 

do solo por bairro e/ou zona, conforme estabelecido na legislação urbana vigente. 

Entretanto, parte do que fora solicitado à prefeitura de Patos foi indeferida, com o 

argumento de que os dados não estavam atualizados.  

De fato, as plantas urbanas em escala 1/10.000 mais recentes datam de 

fevereiro de 2009. Mesmo assim, insistimos em obtê-las. Terminaram por servir de 

referência para a análise da expansão urbana, sendo complementadas com base 

nas imagens do aplicativo Google Earth. Em Cajazeiras, a solicitação da 

documentação cartográfica, feita em 2013, só foi deferida em meados de 2016, 

quando a atualização da planta urbana foi concluída.  

A remissão a esses problemas é relevante, por tratarmos de cidades que 

vivenciam um crescimento populacional e uma celeridade na expansão da malha 

urbana, o que pressupõe um acompanhamento sistemático pela administração 

pública. Esse acompanhamento não pode prescindir de uma gama de documentos, 

sob o risco de uma negligência dos seus gestores quanto à elaboração, atualização 

e uso de instrumentos cartográficos voltados para a gestão urbana.  

Quanto a isso, Cordovez (2002) e Farina (2006) salientam a importância das 

inovações geotecnológicas na qualificação do desempenho da administração 

pública, no que toca a políticas urbanas e de planejamento. Para eles, o 

geoprocessamento é um instrumento fundamental na elaboração do Plano Diretor, 

por viabilizar um planejamento estratégico e integrado que transcende a visão 

convencional de setorização da cidade. Afinal, no planejamento urbano as técnicas 

convencionais não são suficientes para monitorar a velocidade da expansão urbana, 

porquanto comprometem o trabalho dos órgãos responsáveis.  

O uso adequado das geotecnologias possibilita detectar problemas urbanos, 

ao pontuar a localização, facilitar o monitoramento, com o georreferenciamento, e 
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manter atualizadas as informações sobre a velocidade da expansão da malha 

urbana, do adensamento populacional e da ocupação e do uso do solo. Todavia, 

Cordovez (2002) pondera que, em muitas prefeituras, além de faltar recursos 

financeiros para se investir em capacitação profissional e na implantação de 

software que utilizam o Sistema de Informação Geográfica (SIG), falta mesmo é a 

decisão política de prover o poder público dessas ferramentas. 

Uma provisão que requer o convencimento dos gestores e dos técnicos em 

relação à importância e à necessidade de uma cultura cartográfica. Nesse mesmo 

sentido, Oliani (2016) admite que as bases cartográficas da maioria das cidades de 

pequeno e de médio portes não são atualizadas, fato que dificulta o sistema 

administrativo, sobretudo, no que respeita ao planejamento urbano.  

Desse modo, destacamos que a inobservância relativa às normas técnicas 

da cartografia nacional22 nas plantas urbanas obtidas – falta de escala, o sistema 

geodésico e o tipo de projeção cartográfica – obstaculizou a elaboração de mapas e 

cartogramas temáticos. Rosette e Meneses (2002) advertem que essa inobservância 

compromete o uso daquelas plantas no que toca à precisão posicional e cálculo de 

medidas lineares ou áreas de polígonos. Daí esclarecermos que parte dos 

cartogramas temáticos desta tese não apresenta o rigor demandado, porque as 

matrizes cartográficas de ambas as cidades foram extraídas do formato Portable 

Document Format (PDF) e/ou de Autocard, sem georreferenciamento. 

Associado ao trabalho de gabinete, como já assinaldo, iniciamos os 

trabalhos de campo em 2013, embora desde o ano de 2009 já estivéssemos 

observando as cidades pesquisadas. Com o campo, desvelamos a realidade, 

confrontamos o novo e as descobertas e (in)validamos nossas presunções, 

reforçando a compreensão de que essa realidade, materializada na paisagem 

urbana, encontra-se em constante devir, contextualizada e condicionada 

historicamente, e nos impõe sempre uma reformulação, uma revisão de hipóteses.  

Desse modo, os trabahos de campo serviram para definir os recortes e para 

embasar as hipóteses e os objetivos a serem buscados na pesquisa. Para tanto, foi 

necessário recortar, de forma adequada, os espaços de análise, objetivando mais 

legibilidade quanto às particularidades dos fenômenos a serem investigados. Para 

                                                      
22 Definidas pelo Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984. 
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contemplar essas demandas, fizemos um cronograma de visitas a Patos e a 

Cajazeiras. Nelas, vivenciamos uns percalços, sobretudo no que se refere à 

realização de algumas entrevistas e à autorização da pesquisa no cartório de Patos.  

Procuramos reconhecer, de modo geral, as cidades investigadas. Para isso, 

percorremos a área intraurbana e direcionamos nossa observação e nossas 

anotações para as áreas de transição entre a cidade e o urbano, as quais, 

necessariamente, não coincidem com os limites do perímetro urbano.  

Atentamos para os seguintes aspectos intraurbanos: a) as propriedades 

rurais periurbanas desmembradas e loteadas; b) as características físicas e 

socioeconômicas das áreas de transição entre o campo e a cidade; c) os terrenos 

não edificados existentes; d) a identificação e a localização dos loteamentos 

residenciais implantados; e) a execução do trabalho de terraplanagem, para futuras 

instalações de novos loteamentos; f) a localização e a identificação dos conjuntos 

habitacionais do PMCMV, existentes apenas em Patos; g) a ocupação e o uso do 

solo nos novos loteamentos; h) a caracterização do entorno desses loteamentos – 

infraestrutura existente; e i) o padrão construtivo das habitações. 

A partir dos resultados do campo, elaboramos as fichas metodológicas que 

serviram para sistematizar as informações técnicas sobre os loteamentos registrados 

em cartório e acerca das condições de ocupação e de uso do solo naqueles então 

implantados. Tanto em Patos quanto em Cajazeiras, a opção pela consulta nos 

cartórios de registro de imóveis se deu em função da melhor organização do acervo 

e da facilidade de acesso aos processos de incorporação.  

A partir de 2014, além dessa consulta nos cartórios23 e nas prefeituras 

municipais, observamos e anotamos dados referentes à caracterização do entorno 

dos novos loteamentos e às entrevistas então viabilizadas. A pesquisa cartorial foi 

direcionada à consulta dos processos de incorporação dos loteamentos residenciais 

registrados. Consultamos cinquenta e três processos, cujos registros foram feitos 

entre os anos de 2000 e 2015 – 32 em Patos e 21 em Cajazeiras. Entretanto, o 

nosso recorte temporal para análise abrange o interstício de 2009 a 2015. 

Nessa última cidade, a primeira etapa de coleta ficou restrita aos anos de 

2008 a 2015, complementada no ano seguinte, com dados arrolados na Prefeitura 

                                                      
23 Pesquisamos no Cartório Carlos Trigueiro (Patos) e no Antônio Holanda (Cajazeiras). 



73 

 

Municipal. A análise envolveu mais nove loteamentos, porque muitos daqueles 

implantados antes de 2008 não foram registrados em cartório. Por conseguinte, as 

informações disponibilizadas pela Prefeitura de Cajazeiras não atenderam à 

totalidade das informações contidas nas fichas metodológicas. Preenchemos, então, 

quarenta e quatro fichas, correspondentes aos processos consultados. 

Nas prefeituras, anotamos informações sobre habite-se, emissão de alvarás, 

efetivos de despesas com obras de infraestrutura e equipamentos urbanos e 

produção de habitação de interesse social, além de termos solicitado documentos 

cartográficos. Obtivemos, ainda, documentos relativos à legislação urbanística. 

Atentamos, então, para as entrevistas. Foram promovidas ao modo 

semiestruturado (Ver apêndices A, B, C e D), direcionadas a corretores de imóveis, 

construtores civis, incorporadores, proprietários fundiários, consumidores do bem 

moradia e de terrenos e a representantes do poder público. Tomada sem sua 

validade e posta no âmbito das pesquisas qualitativas, esse instrumento é essencial 

às Ciências Sociais e à interação social entre o sujeito e o pesquisador. Para Minayo 

(2009), as entrevistas são perpassadas por convergências e conflitos inerentes à 

representatividade da fala, reveladora de valores, normas e símbolos. Estes últimos, 

em diferentes contextos, são redefinidos e/ou ressignificados.  

Não houve uma hierarquização por credibilidade na escolha dos nossos 

entrevistados. Isso significa que os escolhemos pela “familiaridade” com a temática 

em discussão. Depois de identificar um grupo de agentes produtores do espaço, 

dividimo-los de acordo com sua atuação no setor imobiliário (corretagem de imóveis, 

incorporação, construção, propriedade da terra). Em cada cidade, as entrevistas 

foram realizadas conforme a disponibilidade dos entrevistados. Todavia, valorizamos 

o contato com os corretores mais antigos, com o objetivo de caracterizar o setor 

imobiliário em períodos anteriores ao investigado na tese.   

A despeito de eventuais divergências quanto a concepções acerca da 

produção imobiliária, fizemos as entrevistas com neutralidade, de forma cordial, sem 

polemizar com as opiniões manifestadas. Essa orientação de Goldenberg (1997) foi 

de extrema relevância, especialmente porque pesquisamos um setor fortemente 

corporativisto, com grande capacidade de circulação de informações entre seus 

integrantes. Além disso, um setor marcado por muita concorrência, em que a 

informação é crucial para a tomada de decisões, portanto, per si, marcado por 
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“desconfianças”. Ademais, realizamos a pesquisa em cidades de porte médio, onde 

vale o axioma de que “todo mundo conhece todo mundo por aqui”.  

Para entrevistar os corretores de imóveis e/ou donos de imobiliária e os 

construtores e/ou incorporadores, elaboramos um roteiro de entrevista 

semiestruturado. Na primeira parte consta a identificação do entrevistado: nome, 

função e formação profissional; e a caracterização da empresa: com nome do 

proprietário, atividade econômica (imobiliária, construtora, incorporadora), localidade 

de origem (cidade, estado), origem do capital (local, não local) e o ano de abertura 

na cidade. Na segunda parte, dialogamos com os entrevistados sobre os processos 

urbanos em curso e as dinâmicas do setor imobiliário, conforme o temário abaixo: 

a) Fatores que motivaram a abertura da empresa; 

b) Avaliação e expectativas do atual mercado imobiliário; 

c) Avaliação da atual demanda por terreno e/ou casa própria; 

d) Opinião sobre expansão urbana e seus fatores; 

e) Existência ou não de relação entre a expansão urbana e a do ensino superior; 

f) Valorização de imóveis por setor da cidade; 

g) Identificação dos setores da cidade com mais demanda e comercialização de 

habitação e de terrenos;  

h) Tipo de habitação construída e média de rendimento dos seus compradores; 

i) Tamanho e valor médios dos lotes urbanos; 

j) Opinião sobre futuros empreendimentos imobiliários;  

k) Localização desses estoques e quem são os proprietários fundiários; 

l) Caracterização do antigo mercado imobiliário e comparação como o atual; 

m) Caracterização do antigo mercado de terras urbana e rural no entorno da cidade; 

n) Principais demandas e motivação do cliente para adquirir um lote de terra; 

o) Perfil dos principais compradores de lotes urbanos e a cidade onde residem; 

p) Venda de imóveis para clientes de cidades circunvizinhas, identificando-as; 

q) Principais estratégias de marketing comercial para a venda dos loteamentos; 

r) Existência (ou não) de contratos de exclusividade com os incorporadores. 

A terceira parte do roteiro de entrevista foi destinada aos construtores e/ou 

incorporadores de imóveis, com foco na implantação dos loteamentos residenciais e 

considerando as nuances do processo incorporação. Nele, dialogamos sobre: 
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a) As principais facilidades e/ou obstáculos que o incorporador/loteador enfrenta 

para regulamentar um loteamento residencial; 

b) O planejamento do empreendimento e os fatores de potencialização das vendas; 

c) Custo médio do metro quadrado de um loteamento residencial para o incorporador;  

d) Opinião sobre a presença de empresas e/ou de capitais não locais; 

e) Identificação das empresas e dos empreendimentos imobiliários; 

f) Principais empreendimentos (loteamentos residenciais) da empresa; 

g) Atuação da empresa em outras cidades da Paraíba e em outros estados;  

h) Perspectivas para o lançamento de novos loteamentos residenciais nas cidades; 

i) Tipo/padrão de habitação que a empresa trabalha. Faixa de rendimento alvo; 

j) Setor(es) da cidade que a empresa constrói;  

k) Elaboração dos estudos técnicos e de viabilidade dos projetos arquitetônicos.  

l) Financiamento dos empreendimentos e dos imóveis; 

m)  Descrição das estratégias empresarias para implantação de novos loteamentos. 

Para entrevistar os gestores públicos, na Secretaria de Planejamento de 

Cajazeiras, nas Secretarias de Infraestrutura e de Habitação de Patos, elaboramos 

um roteiro específico. A roteirização temática, semiestruturada, tornou as entrevistas 

mais espontâneas, em alguns momentos, assistemáticas, e propiciou mais 

aproximação em relação aos sujeitos entrevistados, cujas perguntas e/ou respostas, 

quando necessário, foram desdobradas, ampliando as informações solicitadas.  

Outra orientação bem pertinente, sugerida por Bourdieu (2008), alude à 

necessidade de uma familiaridade com o roteiro elaborado, que deve ser estudado 

antes da realização da entrevista, para transformá-la em diálogos enriquecedores, e 

esclarecedores. Em seguida, nos dedicamos à transcrição de todo o material, 

primando pela máxima fidelidade e legibilidade da fala dos entrevistados, sem no 

entanto, transcrever os vícios de linguagem excessivos e repetições desnecessárias.   

No total, foram realizadas vinte e uma entrevistas com agentes imobiliários, 

sendo uma delas não presencial, com o diretor técnico da Colorado. Além desses, 

inquirimos representantes da gestão pública, de entidades do setor imobiliário, como 

o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) e do Sindicato da Indústria 

da Construção Civil (SINDUSCON), perfazendo vinte e seis entrevistas e quinze 

horas de diálogos gravados, conforme demonstrado nos quadros 05 e 06.  
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Quadro 05. Entrevistas com agentes imobiliários: corretores de imóveis, 
construtores civis e incorporadores das cidades de Cajazeiras e de Patos/PB¹ 

 

ENTREVISTAS REALIZADAS EM CAJAZEIRAS 

Entrevistado Formação  
Função na 
empresa 

Mês/Ano e (Tempo de 
gravação) 

1 Ensino Médio Proprietário Março de 2015 - (35:36) 

2 Bacharel em Direito Proprietário Março de 2015 - (36:09) 

3 Bacharel em Direito Proprietário Março de 2015 - (1:57:10) 

4 
Agrimensor e 

graduando de Direito 
Proprietário Março de 2015 - (59:59) 

5 Administrador Proprietária Março de 2015 - (33:39) 

6 Engenheiro agrônomo Proprietário Março de 2015 - (33:10) 

7 Licenciado em Filosofia 
Sócio/ 

Proprietário 
Agosto de 2016 - (1:00:29) 

8 Não declarou Proprietário Agosto de 2016 - (44:48) 

9 
Licenciado em Ciências 

Biológicas 

Sócio/ 

Proprietária 
Agosto de 2016 - (29:06) 

ENTREVISTAS REALIZADAS EM PATOS 

10 Não declarou Proprietário Abril de 2015 - (51:07) 

11 Não  declarou Proprietário Abril de 2015 - Não gravada 

12 Ensino Médio Proprietário Abril de 2015 - Não gravada 

13 Bacharel em Direito Sócio/Diretor Abril de 2015 - (28:28) 

14 Licenciado em História Proprietário Abril de 2015 - (47:09) 

15 Bioquímico Proprietário Abril de 2015 - (52:59) 

16 Ensino Médio Proprietário Abril de 2015 - (29:06) 

17 Ensino Médio Administrador Abril de 2015 - (52:35) 

18 Licenciado em História Sócia/Diretora Abril de 2015 - Não gravada 

19 Administrador Proprietário Março de 2016 - (45:07) 

20 Ensino Médio Proprietário Março de 2016 - (57:33) 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017. 

Quadro 06. Entrevista com gestores públicos, representantes do setor imobiliário 
e da construção civil². 

Entrevistado 
Órgão de vinculação 

do entrevistado 
Setor em que 

trabalha 
Mês/Ano e (Tempo de 

gravação) 

1 
Prefeitura Municipal  

de Cajazeiras 
Secretaria de 
Planejamento 

Março de 2015 - (55:59) 

2 
SINDUSCON 

(Campina Grande) 
Direção Dezembro de 2015 - (33:13) 

3 CRECI (Patos) 
Delegacia 
Regional 

Agosto de 2016 - (33:58) 

4 
Prefeitura Municipal  

de Patos 
Secretaria de 

Habitação 
Agosto de 2016 - (25:09) 

5 
Prefeitura Municipal  

de Patos 
Secretaria de 
Infraestrutura 

Agosto de 2016 - Não gravada 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017. 
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Dos desdobramentos daqueles temas, averiguarmos as possíveis 

correlações entre a expansão urbana, a produção imobiliária, a centralidade da 

cidade e a expansão do ensino superior. Convém lembrar que não pretendemos 

aprofundar essa última correlação. Todavia, consideramos sua importância na 

dinâmica do mercado imobiliário das duas cidades, em especial, porque a 

centralidade que exercem na rede urbana regional é potencializada pela diversidade 

de cursos técnicos e superiores ofertados por instituições públicas e privadas.   

Ao longo do trabalho, entrevistamos e estabelecemos conversas informais 

com compradores de lotes e moradores de novos loteamentos (Luar Cidade 

Universitária e Luar Campus Universitário, ambos em Cajazeiras, e Luar de Angelita 

e Luar Carmen Lêda, em Patos); beneficiários do PMCMV (Residencial Vista 

Serrana) e trabalhadores da construção civil, em Patos e em Cajazeiras. Na atenção 

voltada para o primeiro grupo, buscamos informações gerais sobre as condições de 

moradia e de deslocamento, acerca do acesso a serviços básicos e sobre as 

expectativas quanto à implantação futura de infraestrutura e equipamentos urbanos. 

Com os trabalhadores da construção civil fitamos as condições de trabalho e o local 

de residência, considerando que muitos deles vêm diariamente de cidades 

circunvizinhas e/ou da zona rural. 

Por fim, ressaltamos que os trabalhos de campo foram fotografados. À luz de 

Dubois (1993, p. 314), temos que a fotografia nos serviu como um “equivalente 

visual exato da lembrança [...] uma imagem mental”. Por meio dos registros 

fotográficos podemos acionar muitas imagens guardadas em nossa memória. 

Portanto, eles nos auxiliaram a descrever, com mais eficácia, o exercício mnemônico 

sobre o conjunto de dados presentes no ambiente construído, a precisá-los, a 

ordená-los e a fitá-los em dois pontos essenciais: a distinção dos lugares e a 

caracterização de suas imagens.  

  Percorremos muitos lugares: loteamentos, conjuntos habitacionais e 

canteiros de obras, localizados em distintos bairros das cidades. Foram 47 

loteamentos visitados, e não bastava contemplar superficialmente as suas 

características, ao contrário, como objeto de pesquisa, era necessário acentuá-las e 

discriminá-las, distingui-los no que concerne aos padrões construtivos de suas 

habitações, equipamentos e infraestruturas existentes e/ou em implantação, além do 

que tange ao entorno de cada um. Assim, a considerar o volume de informações 
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capturadas nos trabalhos de campo, a fotografia construiu um importante 

instrumento de memória visual e documental do real, como admite Dubois (1993). 

Isso posto, o registro fotográfico nos ajudou na formulação de enunciados e 

conclusões relativas às condições e às características da produção imobiliária e 

quanto às formas de apropriação e uso das áreas periurbanas das duas cidades. 

Como instrumento auxiliar, a fotografia pode ser uma importante fonte documental 

para futuras pesquisas referentes aos processos urbanos nas cidades pesquisadas. 

Compusemos, pois, um dossiê fotográfico com registros da produção imobiliária, da 

tipologia das edificações, dos canteiros de obras, dos documentos consultados e da 

expansão urbana, que ficaram (e estão) disponíveis para análise posterior.  

Feito o dossiê, ocupamo-nos em obter panfletos impressos e aqueles 

veiculados na internet, divulgados em redes sociais e/ou em sites das empresas 

atuantes nas cidades investigadas. Na etapa de leitura e de interpretação da 

documentação fotográfica seguimos os preceitos de Guran (2000) sobre a 

imprescindibilidade de levar em conta as especificidades e o contexto em que cada 

fotografia foi realizada. Na sequência, selecionamos as mais representativas para 

validar a análise sobre a produção imobiliária, e inseri-las, de modo contextualizado, 

ao longo dos capítulos desta tese. 

Encerremos esta seção nos remetendo a uma reflexão de Bourdieu (1989) 

sobre a importância de se construir o objeto de pesquisa. Para ele, 

o que conta, na realidade, é a construção do objecto, e a eficácia de 
um método de pensar nunca se manifesta tão bem como na sua 
capacidade de constituir objectos socialmente insignificantes em 
objectos científicos ou, o que é o mesmo, na sua capacidade de 
reconstruir cientificamente os grandes objectos socialmente 
importantes, apreendendo-os de um ângulo imprevisto [...] É preciso 
saber converter problemas muito abstractos em operações científicas 
inteiramente práticas - o que supõe [...] uma relação muito especial 

com o que se chama geralmente "teoria" ou "prática" (BOURDIEU, 
1989, p. 20). 

O autor adverte que não devemos separar a teoria da metodologia, visto 

que, no processo de construção do objeto, as opções dos procedimentos técnicos 

ditos empíricos são inseparáveis das opções mais teóricas. E é devido a essa 

construção que um método de amostragem ou de uma técnica de coleta e análise 

de dados se impõe. Todavia, no processo de validação do objeto empírico 
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construído, precisamos de um corpo de hipóteses, derivado de um conjunto de 

pressupostos teóricos.  

Portanto, como visto, a construção do objeto e sua validação demandam 

uma série de observações, análises e operações que não podem ser rigidamente 

antecipadas, porquanto são construídas paulatinamente. No dizer de Bourdieu 

(1989, p. 27), “é um trabalho de grande fôlego, que se realiza pouco a pouco, por 

retoques sucessivos”. Daí a necessidade de reconstruirmos os caminhos 

metodológicos, recortando de forma minuciosa as fontes documentais e as técnicas 

de coleta dos dados primários que consubstanciaram a elaboração desta tese. 

No próximo capítulo, situamos geograficamente as cidades de Patos e de 

Cajazeiras no contexto de diferentes regionalizações estabelecidas, sem perder de 

vista a primazia de suas dinâmicas socioeconômicas e a centralidade exercida em 

suas áreas de influência dentro da rede urbana estadual e regional. Assim, 

consideramos o caráter relacional e escalar dos diferentes atributos que definem as 

posições dessas cidades nos espaços individualizados em que se encontram. 
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3 

PATOS E CAJAZEIRAS: LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E 

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Pierre Monbeig, em texto clássico, define situação como “a posição geral da 

cidade em relação a um vasto conjunto regional, sobretudo topográfico, mas não 

exclusivamente. O estudo da situação de uma cidade consiste em considerar essa 

cidade no conjunto regional de que faz parte” (MONBEIG, 2004, p.282). Para ele, o 

estudo da situação e do local, além da descrição dos elementos geográficos, deve 

evidenciar a sua importância em diferentes momentos históricos.  

Presente nessa discussão, Corrêa (2004, p. 317) assinala que “a localização 

relativa ou posição geográfica refere-se à situação locacional de uma cidade face a 

aspectos externos a ela, envolvendo o conteúdo natural e social das áreas 

circunvizinhas”. Portanto, essa categoria deve ser contextualizada no tempo e no 

espaço. Esse conteúdo relativo está associado a imposições resultantes de 

diferentes imperativos estruturais e/ou conjunturais de ordem socioeconômica, 

política e cultural, o que inclui produção, demanda ou acessibilidade. 

No decorrer do tempo e em distintas escalas espaciais, os processos 

históricos, o desenvolvimento da técnica e da tecnologia da informação, das 

comunicações e dos transportes, bem como as alternâncias econômicas, 

engendrados pelo capitalismo, têm condicionado (e são por ele condicionados) um 

desenvolvimento geográfico desigual que redimensiona a centralidade de 

determinados pontos de localização. Nesse sentido, Harvey reconhece que  

la actividad capitalista esta siempre fundada en algún lugar. Diversos 
procesos materiales (físicos, ecológicos, como también sociales) 
deben ser apropiados, usados, para los propósitos y caminos y 
sendas e la acumulación del capital. Recíprocamente, la acumulación 
del capital tiene que adaptarse y en algunos momentos 
transformarse por las condiciones materiales que encuentra 
(HARVEY, 2007. p.23).  

A par disso e a despeito da fluidez e da circulação do capital, a atividade 

capitalista encontra-se, de alguma forma, assentada em uma base territorial 

geograficamente localizável. Nesse curso, como nos adverte Barbosa (2014), a 
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localização, em si, não representa um fator determinante para os interesses do 

capital, mas, ao ser associada às relações socioeconômicas, políticas e culturais 

estabelecidas no espaço geográfico, assume significados distintos, segundo as 

ações e as intencionalidades dos agentes produtores do espaço, em especial para 

os promotores imobiliários. Esse entendimento, posto sob as escalas mais diversas, 

deve embasar a importância da localização ou da situação geográfica, quando 

tratamos dos propósitos da reprodução e da acumulação do capital. 

Nesse âmbito, devido ao aumento dos fluxos que se estabelece nos 

diferentes pontos de localização, devendo ser organizados em áreas, eixos ou 

redes, Sposito (2011) admite que o espaço não pode ser visto pela Geografia 

apenas a partir do que está localizado. Quando organizados em rede, a mesma 

estudiosa assinala que “as diferenças de velocidade entre os agentes econômicos e 

os indivíduos e grupos estabelecem a distinção entre eles e geram uma 

multiplicidade ainda mais ampla de níveis de integração espacial e de possibilidade 

de apropriação dos espaços” (SPOSITO, 2011, p. 135). 

Por fim, a autora enfatiza que é pertinente revalorizar o conceito de situação 

geográfica a partir de relações entre espaço e tempo, bem como questionar a ideia 

de centro e de periferia na escala da rede ou da cidade. Suas reflexões envolvem a 

discussão sobre a centralidade e a fragmentação socioespacial como aspectos 

basilares para compreendermos as escalas, as diferenças e as desigualdades 

inerentes à produção do espaço urbano.  

Embasadas nessas proposições conceituais, a seguir, pontuaremos alguns 

aspectos relativos à localização geográfica de Patos e de Cajazeiras e, de forma 

contextualizada, iremos associá-los ao crescimento econômico e à expansão 

territorial dessas cidades. Para tal, empregaremos níveis escalares de tempo e de 

espaço distintos, objetivando entender a centralidade que essas cidades exercem na 

rede urbana paraibana e nordestina. Isso porque buscamos elementos, no presente 

e no passado, para elucidar os fatores da atual atratividade do capital imobiliário e 

do crescimento da produção imobiliária. 
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3.1 Patos e Cajazeiras: a “entrada” e a “saída” dos caminhos para o sertão  

No decorrer dos trabalhos de campo, dois comentários contribuíram para 

intitular esta seção. Em Patos, um proprietário de imobiliária fez referência à 

importância da localização dessa cidade como a “entrada” do sertão da Paraíba. 

O fato de Patos ser uma cidade localizada no meio do estado é bom 
demais. Daqui se vai facilmente para as cidades do Rio Grande do 
Norte e do Pernambuco. É muito perto desses estados [...]. Patos é 
muito importante [...] ela é uma cidade de passagem, por aqui se 
entra para o sertão. Podemos dizer que somos a primeira cidade do 
sertão da Paraíba, a capital sertaneja [...] também é um polo 
industrial da nossa região aqui24 . 

 A fala do entrevistado manifesta a importância da localização geográfica de 

Patos para seu crescimento econômico. Para ele, a proximidade com os estados 

limítrofes e a relativa equidistância entre a capital do estado e o extremo oeste 

tornaram-na mais acessível, o que contribuiu para o crescimento das suas 

atividades comerciais. Nesse sentido, a expressão “capital” remete à centralidade 

socioeconômica e política que ela exerce no conjunto das cidades da mesorregião 

do Sertão Paraibano, formado por oitenta e três municípios. 

Da mesma forma, um corretor de imóveis de Cajazeiras considerou a 

localização dessa cidade como um fator estratégico, especialmente por se situar 

próximo de importantes cidades de estados circunvizinhos, como Juazeiro do Norte, 

no Ceará, e Pau dos Ferros, cidade norte-riograndense. Assim proferiu o corretor:  

Cajazeiras hoje é um polo comercial. É uma cidade que cresce, e 
cresce beneficiada pela sua localização, [...] o comércio e, 
principalmente as escolas atraem gente de toda essa área da 
redondeza, aqui por perto, e até distante, como os alunos de 
medicina da faculdade Santa Maria e da federal [referindo-se à 
UFCG] que vêm de estados do Sul, do Norte. [...] De João Pessoa a 
Cajazeiras, veja que é uma reta só, [...] aqui termina a Paraíba e [...] 
estamos bem perto das cidades do Ceará, Rio Grande do Norte e 
Pernambuco. Perto de Juazeiro [Juazeiro do Norte/CE] e perto de 
Pau dos Ferros [RN] e isso é bom pra gente25. 

                                                      
24 Entrevista com um proprietário de imobiliária, localizada na cidade de Patos, em março de 2015. 
25 Entrevista com um corretor de imóveis na cidade de Cajazeiras, em março de 2015. 



83 

 

Ora concebidas como “cidades de passagem”, ora como “cidades-polo”, o 

que está posto em evidência é o peso que a diversidade das atividades comerciais e 

de serviços em Patos e Cajazeiras exerce sobre o contínuo fluxo de consumidores 

que para elas se deslocam, cotidianamente, vindo das cidades que compõem suas 

respectivas áreas de influência urbana. Um deslocamento facilitado pela melhoria da 

malha viária que interliga as cidades sertanejas da Paraíba aos estados 

circunvizinhos26.  

Esse entendimento foi recorrente nas respostas de alguns dos nossos 

entrevistados, especialmente na fala dos corretores de imóveis e dos construtores. 

De modo geral, eles consideraram o processo de expansão urbana como resultado 

da dinâmica do setor terciário, o que consagrou essas cidades como os polos 

comerciais mais importantes do sertão da Paraíba.  

Historicamente, a compreensão de que essas cidades são “polos” ou 

privilegiado lugar de “passagem” está presente em diferentes crônicas. No que atina 

a Patos, Cavalcante (2008) nos traz o relato de um cronista dos anos de 1940. 

Abaixo, transcrevemos um trecho dessa escrita.  

Favorecida pela posição geográfica, a povoação ‘dos Patos’, vai se 
firmando como um epicentro dos caminhos de viajantes que 
cruzavam o território paraibano em todos os sentidos. [...] A vila 
irrompe o século XX com a presença de escolas primárias e uma 
economia baseada na agricultura e pecuária. Contava também com 
engenhos para a fabricação de rapadura, bolandeiras de des-
caroçamento de algodão e várias fazendas de gado. Toda essa vida 
social ia sendo fomentada por um fluxo constante de viajantes que 
por ali se encontravam e iam fortalecendo o lugar como um ponto de 
referência no sertão, que interligava viajantes da Paraíba, Ceará, Rio 
Grande do Norte e Pernambuco (CAVALCANTE, 2008, p. 38). 

Assim, como “cidades de passagem” e tendo em vista a valorização de suas 

localizações geográficas para o processo de formação socioeconômica e de 

expansão, dois aspectos são, historicamente, referenciados ao caracterizá-las. 

Primeiro, constituíram importantes rotas no caminho do gado, no período da 

colonização do sertão da Paraíba, notadamente Patos, favorecida por sua 

localização geográfica às margens do rio Espinharas. Para os historiadores locais, 

esse rio marcou em definitivo o surgimento e o crescimento da cidade, cuja 
                                                      
26 Nos últimos anos, a malha rodoviária estadual tem sido ampliada e melhorada, com o asfaltamento 
de antigas estradas de terra, interligando pequenas cidades a centros urbanos mais dinâmicos. 
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disponibilidade de água possibilitou um fluxo contínuo da passagem das boiadas por 

aquela região. Sobre isso, vejamos os seguintes relatos:  

No encontro dos rios: Cruz, cuja nascente está localizada no sopé do 
Pico do Jabre e Farinha, originado na Serra da Viração, numa 
encruzilhada de caminhos, onde os tropeiros faziam parada, atraídos 
pela água corrente e os seus animais se deliciavam com a fartura 
das pastagens, estava o cenário escolhido para a implantação das 

primeiras fazendas de gado. Com a união desses cursos de água 
natural veio a formação do terceiro rio, o qual fora denominado pelos 
índios de Pinharas e traduzido para a língua dos brancos como 
Espinharas (PATOS EM REVISTA)27. 

Partindo de nossas premissas econômicas, como forma de 
proporcionar o melhor entendimento sobre as justificativas do 
desenvolvimento, vale relembrar a caminhada das boiadas, nos 
primórdios da colonização, arrastando os desbravadores dos sertões 
para as margens férteis dos rios. O romântico e cantado Espinharas, 
serviu de caminho, debruçou-se sobre as águas tranqüilas da Lagoa 
dos Patos e ambos continuam como testemunhas oculares da 
localidade erguida pelos silvícolas, a qual nunca perdeu suas 
origens, sequer no nome (PATOS EM REVISTA)28. 

 

Em uma região semiárida, marcada pela precariedade de armazenagem de 

água e pela insuficiência de estradas, os rios passaram a constituir caminhos 

fundamentais para consolidar o processo colonizador nos sertões. Entretanto, não 

podemos perder de vista, como ressalta Lucena (2014), que o movimento histórico 

da sociedade comporta demandas de funções urbanas que são socialmente 

construídas por diferentes agentes sociais. Nesse sentido, a expansão urbana de 

Patos é condicionada, desde sua origem, por atividades comerciais, iniciadas pela 

feira de gado, que atrai consumidores de cidades do seu entorno.  

  Destacamos também a existência de estação de trem tanto em Patos 

quanto em Cajazeiras. Ambas as cidades deram passagem para o escoamento da 

produção algodoeira do sertão paraibano para os portos exportadores da Paraíba e 

do Ceará. Gonçalves (1999) assinala que, no final do Século XIX e início do XX, 

Patos e Cajazeiras (Figura 03) foram cortadas e servidas por eixos ferroviários.  

                                                      
27 Patos em Revista, revista eletrônica, disponível em: http://www.patosemrevista.com/?page_id=4. 
Acesso em: jun., 2016. 
28 Patos em Revista, revista eletrônica, disponível em: http://www.patosemrevista.com/?page_id=14.  
Acessado em: jun. 2016. 

http://www.patosemrevista.com/?page_id=4
http://www.patosemrevista.com/?page_id=14


85 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Rolim (2010), as linhas férreas implantadas nas cidades interioranas do 

oeste da Paraíba, no apogeu da cotonicultura, não só serviram para escoar a 

produção de algodão como também para ampliar a comunicação entre as cidades 

do sertão, especialmente Cajazeiras, e a capital da então Província de Fortaleza. O 

traçado férreo, interligando cidades como Campina Grande, Patos e Cajazeiras, 

contribui para o processo de reorganização socioespacial das cidades sertanejas da 

Paraíba, e impulsionou a economia regional e o processo de urbanização. 

A esse respeito, a autora afirma que, nas primeiras décadas do século XX, 

nos lugares por onde o trem passava, a dinâmica socioeconômica e o cotidiano das 

cidades que tinham estação se modernizavam. Com o trem, chegavam os jornais 

vindos de Fortaleza e da capital da Província, as correspondências e os rolos de 

filmes que seriam exibidos Cajazeiras. Portanto, no âmbito da dinâmica social da 

cidade, a chegada do trem à estação era um acontecimento que a mobilizava.  

Depois, associado à implantação da linha férrea, os eixos rodoviários 

marcaram a Paraíba. Atentemos para este relato de Deusdedit Leitão:  

o comércio já era uma atividade importante, que dinamizava a vida 
da população local e das cidades vizinhas com as quais os 
comerciantes cajazeirenses mantinham transações. Entretanto, os 
grandes negócios do algodão eram feitos com praças mais 
desenvolvidas, como a capital cearense ou a pernambucana ou 

Figura 03. Vista da cidade de Cajazeiras, com destaque para a 
Estação Ferroviária, s/d.  

Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br. Acesso em: maio, 2014.  

 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/
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ainda com Mossoró, no Rio Grande do Norte. O intercâmbio com a 
capital do estado de início era dificultado pelas condições de acesso, 
que só vão melhorar a partir da chegada do trem em 1923 e o 
melhoramento das estradas de rodagens já na década de 1930 
(LEITÃO, 1999 apud ROLIM, 2010, p. 68). 

Apesar dessa referência ao melhoramento das estradas, somente na década 

de 1970 o estado passou a ser servido pela BR 230, que o corta de leste a oeste, ou 

seja, de João Pessoa a Cajazeiras, passando, antes, por Patos. Segundo Maia 

(1978), a construção da rodovia, entre 1952 e 1972, concorreu favoravelmente para 

o crescimento de muitas vilas e cidades situadas às suas margens, em meio à 

circulação de pessoas, mercadorias e serviços os mais diversos.  

As rodovias foram relevantes na expansão territorial intraurbana dessas 

cidades, assim como na estruturação de suas redes urbanas, com mais ou menos 

capacidade de atuar nas diferentes direções de sua expansão. Em Cajazeiras, o 

primeiro Plano Diretor, elaborado em 1978, destaca a importância da BR 230, que, à 

época circundava a cidade, no processo de interligação de quatro das seis “artérias 

de penetração” para o centro, conforme mostra o croqui abaixo (Figura 04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse mesmo documento argumenta que, devido às circunstâncias 

topográficas, marcadas pela presença do Açude Grande, era praticamente 

impossível expandir a cidade para o setor norte, razão pela qual foi preciso efetivar 

uma política de abertura de novas vias, o que incluía também a construção de 

Fonte: Plano Diretor de Cajazeiras (PARAÍBA, 1978, p. 44). 

Figura 04. Eixos viários e expansão do tecido urbano de Cajazeiras/PB   
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pontes sobre o sangradouro do referido açude. A partir dos anos 1980, foram 

abertas novas e/ou ampliadas vias coletoras, que interligavam diferentes bairros da 

cidade aos eixos rodoviários estaduais e federais existentes, para facilitar a 

acessibilidade entre a cidade e as áreas periurbanas e/ou rurais mais longínquas.  

Dentre elas, e a título de exemplificação, destacamos: nos setores oeste e 

norte, a Avenida Joca Claudino; a Rua João Lima da Silva, que dá acesso aos 

bairros mais populares, como Pôr do Sol, Pio X e os loteamentos Crystal e Joca 

Claudino; o prolongamento da Avenida Francisco Matias Rolim, da Avenida José 

Américo de Almeida, que interliga o centro ao campus da UFCG e os novos 

loteamentos, como o Luar Campus Universitário, o Luar Cidade Universitária e o 

Colinas de Oeste. Nos setores leste, a Avenida Dr. Aldo Matias de Sá, que dá 

acesso à PB 393, saída para São João do Rio do Peixe. Recentemente, em 2015, 

foi aberta a Avenida José Donato Braga, antiga “Estrada do Amor”, que interliga o 

campus da UFCG ao centro da cidade. 

A abertura, a pavimentação e o prolongamento de vias de acesso são 

apenas um aspecto da discussão. Como salienta Villaça (2001), na escala 

intraurbana, ao cortar e/ou circundar as cidades, os eixos rodoviários são 

importantes vetores para valorizar as terras rurais adjacentes e localizar os grandes 

empreendimentos do setor imobiliário, como os loteamentos residenciais. De modo 

muito definido, esses eixos direcionam a expansão urbana, considerando o número 

de loteamentos situados em suas imediações. 

Os mapas 02 e 03 contemplam os eixos rodoviários que cortam as cidades 

estudadas, destacando os loteamentos implantados entre 2009 e 2015, às margens 

da BR 230, na qual registramos os seguintes: Rosina Parente, Caminho das 

Árvores, Vale das Palmeiras, Imperial Residence, Alpha Residence e Brisa Leste, 

localizados em Cajazeiras e, em Patos, os loteamentos Wantuy Martins, Bairro dos 

Estados, Altiplano Bairro das Nações, Altiplano Vista Nobre e o Jacinta Guedes. 

Nessa última cidade, também assinalamos a BR 361, saída para a cidade de 

Piancó, como outro eixo de importante expansão urbana, com a construção dos 

seguintes loteamentos: Parque Itatiunga, Residencial Itatiunga (PMCMV), Arnóbio 

Lilioso, Antônio David Lima I e II e o Rildete Leite. Finalmente, no eixo da BR 110, na 

saída para a cidade de Teixeira, registramos o Loteamento Alto da Bela Vista.  
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Mapa 02. Loteamentos residenciais implantados às margens de rodovias, em Cajazeiras/PB   
 

Fonte: Elaborado por Luciana M.de Araújo, 2017. Executado por Rogério Souto. 
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Mapa 03. Loteamentos residenciais implantados às margens de rodovias, em Patos/PB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017. Executado por Rogério Souto. 
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Na escala interurbana, a recente ampliação e/ou o melhoramento do sistema 

rodoviário da Paraíba tem contribuído para aumentar o fluxo de mercadorias, de 

serviços e de pessoas entre os centros urbanos locais e os mais centrais. A 

facilidade de acesso é um forte atrativo para empreendedores de distintas atividades 

produtivas, que passaram a aumentar seus investimentos no interior do estado 

(comerciantes, atacadistas e varejistas, empresários da construção civil e da 

promoção imobiliária). Com isso, cidades como Patos e Cajazeiras dinamizaram o 

setor de serviço e de comércio e ampliaram, igualmente, suas regiões de influência, 

conforme aponta a pesquisa sobre a Região de Influência das Cidades (REGIC 

2007), publicada pelo IBGE (2008).  

3.2 Situação geográfica e caracterização socioeconômica no âmbito da Divisão 

Regional do Estado da Paraíba 

Ao considerarmos a escala regional das dinâmicas socioeconômicas 

daquelas localidades, temos que Patos e Cajazeiras estão inseridas na mesorregião 

do Sertão Paraibano, que abrange 40% de todo o território estadual. Essa 

mesorregião é composta de oitenta e três municípios e corresponde ao terceiro 

maior conjunto populacional do estado29, o que equivale a quase 23% da população 

total. Por sua vez, ao recortarmos as duas microrregiões das cidades analisadas, 

esse contingente soma quase trezentos mil habitantes, ou seja, 34% do quantitativo 

populacional da mesorregião. 

Duas questões são consideradas pertinentes sobre a localização e a 

caracterização das cidades aqui estudadas. Primeiramente, apesar da nossa análise 

abranger o intraurbano, não devemos negligenciar o contingente populacional no 

âmbito da escala territorial de seus respectivos municípios, o que inclui a população 

rural e urbana. Também não devemos desconsiderar esse contingente quanto à 

escala de seus arranjos regionais, por ser uma parcela significativa de consumidores 

das atividades comerciais e de serviços ofertados por Patos e Cajazeiras.  

                                                      
29 Na divisão macro e microrregional do IBGE (1990), a Paraíba tem quatro mesorregiões: Mata 
Paraibana, Agreste Paraibano, Borborema e Sertão Paraibano, com vinte e três microrregiões.  A 
Mata (1.391.808) e o Agreste (1.213.279) concentram dois terços da população do estado. 
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A segunda questão vincula-se justamente à escala regional e se refere à 

inserção dessas cidades em níveis regionais, que podem representá-las melhor 

quanto à articulação de seus centros urbanos e suas hinterlândias, ou seja, à escala 

da rede urbana. Nessa perspectiva, para caracterizar as cidades em tela, 

poderíamos tomar como referência a divisão geográfica microrregional, delimitada 

pelo IBGE nos anos de 1990. Entretanto, entendemos que essa divisão não é 

suficiente para dimensionar a atual abrangência das áreas de influência das 

cidades30, ampliada com as recentes dinâmicas socioespaciais e econômicas, que 

resultaram em novas conformações das redes urbanas em escala nacional. Dentre 

essas dinâmicas, o IBGE (2008) destaca: a introdução de novas tecnologias, as 

alterações nas redes técnicas, o aprofundamento da globalização da economia 

brasileira e o avanço da fronteira de ocupação.  

Para o IBGE, todas elas “imprimiram modificações marcantes no território, o 

que indica a oportunidade de atualizar-se o quadro das regiões de influência das 

cidades" (Idem, 2008, p. 8). Essas dinâmicas são uma referência para a delimitação 

das regiões de influência das cidades, segundo a REGIC 2007, e foi com base nelas 

que o IBGE publicou, em 2013, um novo estudo regional, denominado de Divisão 

Urbano-regional do Brasil.  

Este estudo foi pautado “numa organização em rede, onde os centros de 

gestão do território e os fluxos determinam as vinculações e o arranjo regional” 

(IBGE, 2013, p. 3). De igual modo, considerou o processo de urbanização e de 

integração do mercado nacional, valorizando as interconexões da gestão, da 

infraestrutura e das atividades produtivas. Para delimitar as Regiões de Articulação 

Urbana, elas foram classificadas em três níveis: Ampliada, Intermediária e Imediata. 

De maneira abrangente, a Região Ampliada compreende os principais centros 

urbanos do país que comandam os grandes fluxos socioeconômicos no território 

nacional31. De acordo com essa divisão, o estado da Paraíba encontra-se inserido 

na Região Ampliada de Articulação Urbana comandada por Recife. 

                                                      
30 A delimitação e identificação das microrregiões geográficas compreende as interações 
socioespaciais e econômicas entre centros de produção, de distribuição e de consumo de variados 
produtos e serviços sociais básicos, conforme assinala o IBGE (1990). 
31 De acordo com a Divisão Urbano-regional, estabelecida pelo IBGE (2013), são quatorze as regiões 
ampliadas de articulação urbana: Fortaleza, Recife e Salvador, no Nordeste; Porto Alegre e Curitiba, 
no Sul; São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, no Sudeste; Manaus e Porto Velho, no Norte; e, 
até mesmo, Cuiabá, no Centro-oeste. 
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As cidades de Patos e de Cajazeiras são indicadas como Regiões 

Intermediárias de Articulação Urbana, com áreas de influência territorial 

redimensionadas e ampliadas, que extrapolam os limites definidos por suas 

microrregiões geográficas (IBGE, 1990), sem se restringir, necessariamente, aos 

limites estaduais. Com base nessa classificação, a identificação e a delimitação dos 

novos desenhos regionais de Patos e de Cajazeiras ampliaram a abrangência de 

suas áreas de influência e de articulação socioeconômica.  

Conforme define o IBGE (2013, p. 5), as regiões intermediárias de 

articulação urbana formam “regiões com centralidades medianas no conjunto da 

classificação e com população e área de tamanhos que variam conforme a 

localização”.  Regionalmente, apresentam capacidade de articular grande número de 

municípios, disponibilizando bens e serviços mais complexos, além de concentrar 

atividades de gestão pública e de empresas privadas. Com essas ponderações, 

justificamos a escolha da nova classificação para caracterizar socioeconomicamente 

as cidades de Patos e de Cajazeiras no âmbito da rede urbana. 

 Como observável no mapa 04, na página seguinte, a Região Intermediária 

de Articulação Urbana de Patos é formada de 41 municípios, entre eles, o município 

João Dias (RN). Se compararmos esse número de entes federativos com a divisão 

microrregional, a cidade de Patos, classificada como Centro Sub-regional, pela 

REGIC 2007 (2008), passou a articular mais 32 municípios em sua hinterlândia, 

totalizando mais de trezentos e sessenta mil habitantes. 

Em relação ao Sertão Paraibano, a Região Intermediária de Articulação 

Urbana de Patos abrange 49% das cidades dessa mesorregião. Sua área territorial 

inclui importantes centros urbanos, como Pombal, Catolé do Rocha e Piancó. Por 

sua vez, os dois primeiras formam Regiões Imediatas de Articulação, com “ligações 

que refletem a acessibilidade e a capacidade de atender a demandas de amplitude 

mais restritas” (IBGE, 2013, p. 8), interligando diferentes centros locais, 

predominantemente com população inferior a dez mil habitantes.  

A baixa complexidade das atividades comerciais e dos serviços básicos 

(serviços financeiros e logísticos, de consultorias ou educacionais) e dos não 

básicos (alimentação e serviços pessoais) ofertados pelos municípios que compõem 

                                                                                                                                                                      
   



93 

 

a Região Intermediária de Articulação Urbana de Patos demanda um deslocamento 

cotidiano da população para a cidade de maior centralidade, o que dinamiza sua 

economia urbana. Consequentemente, isso repercutirá na formação de novos 

espaços de atratividade do capital investido em diferentes setores produtivos e de 

serviços nas cidades intermediárias, como ocorre em Cajazeiras e em Patos. 

 

Em Cajazeiras, também classificada como Centro Sub-regional 

(IBGE/REGIC, 2008), o novo desenho regional compreende 15 municípios em sua 

área de articulação urbano-regional. Desses, três são de outras divisões geográficas 

microrregionais do Sertão Paraibano, como Conceição, Santa Inês e Serra Grande, 

além de Ipaumirim, município cearense. Em termos populacionais, a Região 

Intermediária de Articulação Urbana de Cajazeiras (Mapa 05) soma um contingente 

pouco superior a cento e oitenta mil habitantes, o que não difere muito da 

delimitação microrregional, que é de pouco mais de cento e sessenta mil. Em termos 

Mapa 04. Delimitação da Região Intermediária de Articulação Urbana de Patos/PB 
– 2013 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017. Executado por Eliane Campos. 
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relativos, esse quantitativo populacional corresponde a 33% do total das duas 

Regiões Intermediárias em tela.  

 

Na página que segue, a tabela 01 indica que as duas Regiões Intermediárias 

de Articulação Urbana abrangem 56 municípios, o que equivale a mais de ¼ do total 

existente no estado, chegando a mais de 60% dos municípios sertanejos.  Em 

potencial, isso contribui para consolidar a centralidade de Patos e de Cajazeiras na 

rede urbana regional e intensifica o consumo e o fluxo de serviços e de mercadorias 

para um contingente populacional superior a quinhentos mil habitantes.  

Outro aspecto a ser considerado como representativo do crescimento 

econômico desses municípios em relação ao estado e aos arranjos regionais 

examinados diz respeito ao Produto Interno Bruto (PIB). Embora fuja ao escopo 

desta seção uma análise desse indicador nos municípios integrantes das regiões de 

articulação em tela, admitimos, com base em Siedenberg (2003, p. 52), que ele 

Mapa 05. Delimitação da Região Intermediária de Articulação Urbana de 
Cajazeiras/PB – 2013 
 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017. Executado por Eliane Campos 
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ainda é um indicador-chave, utilizado como um parâmetro potencial na “estratégia 

das agências e das políticas locais, regionais e nacionais de desenvolvimento”. 

Tabela 01. Número de municípios e contingente populacional em diferentes 
escalas territoriais – 2010 

Escala 

territorial 

 Nºde Municípios Contigente populacional 

Absoluto   (%) Absoluto 
Percentual em relação ao 

Estado (%) Sertão (%) 

Estado da Paraíba (PB) 223 100 3.766.528 100 - 

Sertão Paraibano (SB) 84 37,66 863.178 22,91 100 

RA¹ - Patos (PT) 42 18,83 365.457 9,70 42,03 

RA1 - Cajazeiras (CZ) 15 6,72 180.832 4,80 20,94 

Total - RA (PT/CZ) 57 25,55 546.289 14,5 62,97 

1. RA – Região Intermediária de Articulação Urbana. 

Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de dados da Divisão Urbano-
regional (IBGE, 2013) e do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010).  

Considerando as limitações e as imperfeições do PIB como um indicativo de 

desenvolvimento socioeconômico, fitamo-lo como um indicador proxy do nível de 

desempenho econômico dos municípios de Patos e de Cajazeiras e das regiões 

intermediárias respectivas. Na fala dos nossos entrevistados, especialmente dos 

promotores imobiliários, esse indicador é citado com frequência para evidenciar a 

crescente importância, por exemplo, que Patos exerce na economia estadual, 

classificada como a quinta maior da Paraíba. Nesse caso, há uma conotação 

estratégica, que serve como variável estatística para reforçar o potencial que as 

duas cidades representam no sertão.     

 Apesar de essas duas regiões intermediárias articularem um grande número 

de municípios paraibanos, os dados referentes ao PIB, que, segundo o IBGE (2010), 

é indicador da capacidade de competitividade da economia dos municípios, 

sinalizam um cenário de economias minguadas, como demonstrado na tabela 02.  
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Conforme ilustrado na tabela 02, a soma desse indicador, nos 57 municípios 

articulados, não chega a representar 10% do PIB do estado. Por outro lado, ao 

considerarmos o conjunto dos municípios sertanejos, esse percentual se eleva de 

forma exponencial para 64%, um número que, para especuladores e investidores 

locais e regionais, indica concentração de recursos. Ou seja, para os 

empreendedores que detêm o capital comercial, esse percentual representa a 

possibilidade de ampliar a circulação e o consumo de mercadorias, capitais e bens 

entre os municípios articulados às cidades de Patos e de Cajazeiras, e fortalece a 

centralidade de ambas.  

Isoladamente, a soma do PIB dos municípios de Patos e Cajazeiras 

corresponde mais de 40% do total do PIB das duas regiões de articulação urbana. 

Entretanto, quando analisada na escala territorial do Estado, as desigualdades 

econômicas tornam-se muito discrepantes, como mostrado na tabela 02. Outro 

aspecto a ser considerado, ainda relativo a esse indicador, é que, dos 57 municípios 

que integram as duas regiões de articulação urbana, apenas nove apresentam um 

PIB acima de cem milhões de reais, o que representa 16%. São eles: Patos, 

Cajazeiras, Catolé do Rocha, São José de Piranhas, São João do Rio do Peixe, 

Santa Luzia, Conceição, Teixeira e Coremas. 

Tabela 02. Produto Interno Bruto (PIB), segundo diferentes escalas 
territoriais – 2013 

 

Escalas territoriais 
PIB 

(R$1.000,00) 

Percentual em relação ao 

Estado (%) Sertão (%) 

Paraíba 46.325.355 - - 

Sertão Paraibano (SP) 7.110.340 15,3 - 

RA1 de Patos 2.975.769 6,4 41,8 

Município de Patos 1.158.946 2,5 16,2 

RA1 de Cajazeiras 1.599.310 3,4 22,4 

Município de Cajazeiras 769.061 1,6 10,8 

Total das RAs 4.575.079 9,8 64,2 

1. RA – Região Intermediária de Articulação Urbana. 
Fonte:  Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, com base em dados da Divisão 
Urbano-regional (IBGE, 2013) e do IDEME (2016).  
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Conforme nota técnica publicada pelo IDEME (2013), Patos tem o quinto 

maior PIB32 da Paraíba e só participa com 2,5%, um dado que evidencia o baixo 

desempenho das economias interioranas, com exceção de Campina Grande, cujo 

PIB é o segundo maior do Estado, com 14% de participação.  Segundo essa nota, 

Patos apresentou um crescimento nominal de 11% entre os anos de 2012 e 2013. 

Com uma economia estruturada pelo setor terciário, o qual representa mais de 80% 

do valor adicional, as principais atividades comerciais que impulsionaram o aumento 

do PIB estão ligadas aos serviços de informática (36%) e de intermediação 

financeira (16%) e às atividades imobiliárias (18%).  

Quanto aos aspectos demográficos, desde os anos de 1970, Patos e 

Cajazeiras têm uma população urbana superior à população rural e, desde então, 

vêm mantendo um aumento contínuo de pessoas que residem na cidade, que 

totalizam cerca de 145 mil habitantes (IBGE, 2010). Conforme fitamos na Tabela 03, 

abaixo, isso garante aos dois municípios altas taxas de urbanização, especialmente 

em Patos, com 96% da população urbana. Em ambos os municípios, a média dessa 

taxa é bastante superior à do Sertão Paraibano, que é de 66%. 

 

Tabela 03. População total e taxa de crescimento por situação do domicílio em 
Cajazeiras e Patos/PB – 1970 a 2010 

Município 
Situação 

do 
domicílio 

Ano / Taxa de crescimento 

1970 1980 

% 

(1970-
1980) 

1991 

% 

(1980-
1991) 

2000 

% 

(1991-
2000) 

2010 

% 

(2000-
2010) 

Cajazeiras 

Total 41.693 46.448 11,4 51.273 10,38 54.715 6,71 58.446 6,89 

Urbana 24.935 31.566 26,6 38.329 21,4 41.964 9,5 47.501 13,1 

Rural 16.758 14.882 -11,2 12.944 -13,0 12.751 -1,5 10.945 -14,1 

Patos 

Total 46.414 65.162 40,4 81.298 24,7 91.761 12,9 100.674 9,7 

Urbana 40.094 58.992 47,1 76.708 30,0 87.949 14,6 97.278 10,6 

Rural 6.320 6.170 -2,3 4.590 -25,6 3.812 -16,9 3.396 -10,9 

Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, com base em dados dos Censos 
Demográficos do IBGE (1970, 1980, 1991, 2000 e 2010).  

  

                                                      
32 Segundo o IDEME, em 2013, os quatro maiores PIB’s paraibanos foram os seguintes: João Pessoa 
(32%); Campina Grande (14,1%); Cabedelo (4,5%) e Santa Rita (4,1%). 
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A análise qualitativa dos dados da tabela 03 aponta que a migração do 

campo para a cidade já era visível nos anos de 1970. Porém, a intensificação desse 

processo começou entre os anos de 1980 e 1991, sobremodo em Patos, onde as 

taxas de redução da população rural atingiram índices expressivos com uma perda 

de 25% de sua população residente no campo. Nesse município, entre as décadas 

de 1970 e 2010, a população rural diminuiu 46%. Em Cajazeiras, no mesmo 

intervalo assinado, a redução dessa população foi na ordem de 34%. Com resultante 

dessa redução, a continuidade do êxodo rural contribuiu para elevar as taxas de 

urbanização nos dois municípios: 81,2% em Cajazeiras e 96,6% em Patos, segundo 

o Censo Demográfico de 2010 (IBGE). 

A dinâmica populacional observada nos dois municípios está fortemente 

relacionada à desestruturação das principais atividades econômicas do sertão da 

Paraíba, a partir do período em tela, em especial nas duas últimas décadas do 

século XX. Segundo Moreira e Targino (2000), a partir dos anos de 1990, a Paraíba 

registrou grande êxodo rural, que ocorreu de modo mais expressivo nas regiões de 

clima semiárido. Para os autores, o exame da relação êxodo estimado/população 

rural indicou mais intensidade migratória campo-cidade na mesorregião do Sertão 

Paraibano, que atingiu 23% da população rural a partir daquela década. Dentre os 

fatores explicativos do esvaziamento do campo, apontam a desestruturação e a 

desmonetarização do sistema gado-algodão e das relações de trabalho.  

A praga do bicudo, iniciada nos anos 1980, a falta de políticas de incentivos 

fiscais e de créditos e prolongadas estiagens, como a de 1993, que atingiu todo o 

semiárido nordestino, desencadearam a crise da agropecuária regional. Como os 

autores reforçam, a cotonicultura complementava a atividade pecuária e constituía 

grande parte da renda familiar das camadas mais pobres da população, cuja mão de 

obra era absorvida nos períodos de colheita.  

Ressaltamos, todavia, com base em Farias (2012), que a inflexão que 

sentencia o declínio definitivo da produção algodoeira na Paraíba tem como fundo 

explicativo a competitividade capitalista e as mudanças nos processos de 

seletividade e de marginalidade espaciais da divisão territorial do trabalho, em 

escalas internacional e nacional. Associada a isso, “a combinação de fatores 

tecnológicos, econômicos, políticos e sociais corroborou para o resultado 

desprezível das tentativas de melhoria do algodão produzido no Nordeste na década 
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de 1930” (FARIAS, 2012, p. 26). Por conseguinte, na Paraíba, a desestruturação do 

sistema produtivo, baseado na cotonicultura e na pecuária, contribuiu diretamente 

para acelerar o crescimento da população urbana, cuja migração campo-cidade foi 

um fator relevante. 

Esse crescimento impulsionou a celeridade do processo de urbanização e 

de desenvolvimento do setor terciário, cujas atividades, comerciais e de serviços, 

são a base da economia das cidades de Patos e de Cajazeiras. A partir de dados 

informais, obtidos por meio da Associação Comercial de Patos, especula-se que, se 

somado o fluxo de população flutuante por semana, o contingente populacional da 

cidade chega a mais de 130 mil habitantes, incluindo-se “a estada dos estudantes 

que fixam moradia durante o curso. A tendência é de essa população flutuante 

aumentar, quando o shopping começar a funcionar.”  

Ainda como justificativa do fluxo da população flutuante, a expansão e a 

sofisticação das atividades comerciais daquelas cidades podem ser expressas pela 

abertura de empresas de distintos tipos e portes, como as Lojas Americanas ou as 

concessionárias da Fiat, da Renault e da Ford, além destas franquias – Subway, 

Bob’s, CCAA, Localiza, Boticário, Hering Store e Cacau Show. Ademais, são muitas 

as filiais de empresas com sede em João Pessoa, Campina Grande e Recife. 

Como nos lembra Sposito (2007b, p. 55), parte dessas empresas só 

atuavam nas metrópoles e nas capitais dos estados, e “a ampliação de seus 

serviços teve como um de seus focos as cidades menores, capazes de polarizar 

mercados consumidores regionais”. Nesse sentido, Patos e Cajazeiras apresentam 

os atributos necessários para reproduzir e acumular o capital de tais empresas, por 

polarizar um grande número de cidades.  

Também é verdade, como adverte a autora, que a abertura daquelas 

empresas promove conflitos de interesses e, de outro modo, enseja alianças entre 

empresários e políticos locais. Elas imprimem novas formas de consumo e de 

estruturação urbana, como temos observado nas cidades estudadas. No processo 

de crescimento econômico, essas alianças são tomadas como determinantes, assim 

como a implantação de instituições de ensino superior, segundo manifestou um 

empresário do setor imobiliário de Patos: 
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A história da nossa cidade tem dois momentos: um antes da FIP 
[Faculdades Integradas de Patos] e o outro, depois dela. Antes da 
FIP a cidade só tinha um comércio de varejo pobre, ‘acanhado’, com 
a abertura dessa faculdade, antes conhecida como ‘Chiquinha’ 
[referindo-se a Fundação Francisco Mascarenhas, antigo nome da 
FIP], o comércio se modernizou. [...] o público jovem, universitário, 
contribui para essa modernização. [...] aumentou a procura de 
imóveis para alugar e para comprar. A cidade cresceu e se 
modernizou mais. E vai crescer ainda mais, porque tem quem gente 
[empresários de fora] interessada em investir aqui 33. 

Essa fala é emblemática, não somente porque reproduz um pensamento 

comum entre os empresários locais do setor imobiliário, que acompanharam o 

crescimento da cidade, como também porque corrobora a importância da expansão 

do ensino superior no processo de desenvolvimento dos serviços, da expansão 

urbana e do aumento da demanda por imóveis. Isso repercutirá nos novos postos de 

trabalho e na produção e no consumo da cidade e de bens e serviços. 

Nesse sentido, é inquestionável a importância das Faculdades Integradas de 

Patos (FIP) na dinâmica de expansão urbana. Instalada em 1964, como Fundação 

Francisco Mascarenhas (FFM), foi a primeira escola de ensino superior da cidade, e 

desde então, é considerada propulsora da centralidade de Patos no âmbito do 

ensino superior (CAVALCANTE, 2008). A partir de estudos realizados em 2008, a 

autora demonstrou que grande parte dos estudantes dessa instituição é procedente 

de outras cidades paraibanas e de estados vizinhos, como Pernambuco, Rio Grande 

do Norte, Ceará e Piauí. Isso representa um aumento da população flutuante na 

cidade, que repercute no incremento das atividades imobiliárias, com destaque para 

aquelas relativas à locação de imóveis34.  

Feitas essas considerações, na seção seguinte discutiremos a classificação 

de Cajazeiras e Patos como cidades de porte médio. Importa-nos entender a 

emergência dessas localidades no processo de urbanização do país e a recente 

atratividade que elas exercem junto à reprodução do capital imobiliário. 

 

 

                                                      
33  Entrevista com um empresário de setor imobiliário de Patos, em abril de 2015. 
34 Segundo o overview da FIP, atualmente são ofertados dezenove cursos de graduação, com uma 
média de cinco mil alunos matriculados (inclusos também aqueles da pós-graduação). 



101 

 

3.3   Cajazeiras e Patos sob uma classificação como cidades de médio porte 

No início do Século XX, o filósofo Patrick Geddes, em sua obra “Cidades em 

evolução”, chamou atenção dos geógrafos, dos historiadores e dos sociólogos para 

a necessidade de estudarem, mais sistematicamente e de forma interdisciplinar, as 

cidades em geral, sobretudo as pequenas35. Geddes (1994), ao observar as cidades 

europeias, admitia que as pequenas cidades, no futuro,  poderiam desenvolver-se, 

quantitativa e qualitativamente, bem mais do que as grandes. 

Para esse autor, a relevância dessa constatação baseia-se no entendimento 

de que, independente de suas dimensões territoriais e populacionais, as cidades 

pequenas devem ser investigadas em seus aspectos socioeconômicos, políticos e 

culturais. Afinal, também em função do devir, toda cidade requer a elaboração de 

estudos sistematizados, com o fim de se conhecer suas dinâmicas e processos de 

expansão, vindo a ser objeto de planejamento. Isso, com a ressalva de que nenhum 

departamento urbano (subdivisão do território para fins administrativos), mesmo o 

das menores cidades, merece ou precisa ser “provinciano” ou “insignificante”.  

Dessa modo, Geddes (1994) reforçava a emergência de se delinear um 

olhar inédito, voltado não somente para as metrópoles, mas também para as demais 

cidades, mesmo as que não registraram um incremento populacional e industrial 

mais significativo. Nos países latino-americanos, de forma retardatária, somente no 

período pós-Segunda Guerra foi que vivenciamos grandes mudanças 

socioeconômicas e dos processos urbanos, impelidos pelas forças produtivas 

hegemônicas do capital nacional e transnacional. Nesse contexto, as pequenas e as 

médias cidades desempenharam um papel coadjuvante na economia urbana, que 

perdurou por algumas décadas. Isso foi decorrência da atuação das forças de 

(re)produção do capital que, condicionadas e condicionantes pelo/do modelo de 

urbanização capitalista, concentrou-se nas grandes cidades, locus dessa produção e 

da maior acumulação de capital. 

No Brasil, segundo Amorim Filho (2007), o estudo sobre o planejamento 

urbano e regional das cidades médias passaram a ser objeto de investigação a partir 

                                                      
35 Nesse momento, o autor tinha como preocupação a emergência do planejamento urbano, para o 
qual seria necessário um “levantamento urbanístico” da cidade, com o objetivo de “diagnosticar” os 
seus problemas e, por fim, elaborar o planejamento urbano. Sua proposição residia na iminente 
transformação das pequenas e médias cidades da Europa Ocidental.  
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da década de 1970, porém, tiveram pouca repercussão, sendo retomados na 

década de 1990. Isso é justificado ante o crescente aumento dos processos de 

metropolização e de urbanização verificados no Brasil naquele contexto, vindo a 

repercutir nos processos socioespaciais das metrópoles constituídas e em formação, 

bem como nas cidades não metropolitanas, segundo discute Santos (2013). 

Contudo, lembramos que, em nosso país, a partir desse mesmo período, 

houve uma significativa extensão da urbanização em todo o território nacional, que 

reverberou sobre os processos urbanos das pequenas e das médias cidades, como 

já mencionamos anteriormente. A generalização da urbanização e as 

transformações socioespaciais em curso nessas cidades trouxeram à tona, na 

década de 1990, e notadamente no início do Século XXI, mais atenção para as 

cidades menores. De fato, como ressaltou Maia (2010), a partir dessa última década, 

houve um maior acúmulo de trabalhos sobre as cidades não metropolitanas. Porém, 

ela deixa em evidência uma preocupação com o uso das teorias e das metodologias 

empregadas nos estudos e nas análises das pequenas e médias cidades. 

Para a geógrafa, essa preocupação surgiu porque os recortes teórico-

metodológicos existentes estavam, basicamente, voltados para a análise da 

metrópole. A discussão, posta naquela década, era sobre a possibilidade de 

adequá-los aos estudos das pequenas e das médias cidades, ou se esses estudos 

necessitariam de um tratamento particular, sem negligenciar sua inserção na 

totalidade do fenômeno urbano. Para isso, seria fundamental realçar as 

particularidades e as singularidades dessas cidades, em meio ao processo de 

urbanização, destacando-se suas formas e conteúdo.  

Nesse sentido, Sposito (2007a) admite que, no caso das cidades médias, os 

recortes temáticos voltados para tais cidades tornaram-se imprescindíveis para 

fortalecer o debate metodológico e epistemológico, estendendo-se para as questões 

pertinentes às dimensões interescalares, em especial entre a escala cartográfica 

(territorial) e a escala geográfica. Esta última é “definida pelas articulações de 

diferentes unidades espaciais por intermédio dos fluxos que articulam as cidades de 

porte médio aos espaços regionais, nacionais e internacionais” (SPOSITO, 2007a, p. 

217). Sob tal perspectiva, os estudos recentes sobre pequenas e médias cidades 

têm contribuído para dimensionarmos melhor as dinâmicas de estruturação urbana e 
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os processos de reconfigurações das redes urbanas regionais, bem como para 

classificá-las e compará-las.  

Por meio dos estudos da ReCiMe (Rede de Pesquisadores sobre Cidades 

Médias), constituída em 2007, houve um maior delineamento do conceito de cidade 

média, o qual ganhou um novo aporte teórico-metodológico, consolidando-o a partir 

do maior desempenho das funções socioeconômicas, políticas e culturais dessas 

cidades na nova organização territorial e na reestruturação e hierarquização da rede 

urbana regional e nacional. À luz desse ponto de vista, esses estudos distanciaram a 

antiga noção de cidade média associada à cidade de porte médio. 

De forma enfática, Sposito (2007) adverte que nem todas as “cidades de 

porte médio” desempenham papéis de cidades médias. Daí que a classificação 

dessa última, tomando-se como referência o enfoque funcional,  

sempre esteve associada à definição de seus papéis regionais e ao 
potencial de comunicação e articulação proporcionado por suas 
situações geográficas, tendo o consumo um papel mais importante 
que a produção na estruturação dos fluxos que definem o papel 
intermediário dessas cidades (SPOSITO, 2007, p.32). 

De acordo com a assertiva, a classificação de cada cidade média situa-se 

em relação a dois níveis. O primeiro é estabelecido pelo mercado regional, 

relacionando o deslocamento dos fluxos de consumidores para obterem 

determinados bens e serviços ofertados. O segundo é dado pelas articulações com 

outros centros maiores ou de importância similar. Com os ritmos da urbanização e 

das relações capitalistas de produção do espaço urbano, a tendência é uma maior 

complexidade dessas relações e das funções das cidades médias, que as 

distanciaram das cidades de porte médio, sob o aspecto meramente populacional. 

Voltemos ao nosso intento inicial de classificar Cajazeiras e Patos como 

cidades de porte médio. Comecemos por ressaltar a compreensão de Maia (2007, 

p.13), segundo a qual, “aceita-se, para a urbanização brasileira atual, a ideia de que 

são ‘cidades de porte médio’ aquelas que possuem entre 100 mil e 500 mil 

habitantes, ainda que não se possa encontrar consenso em torno desses 

parâmetros demográficos”. 
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Com base nessa asserção, essa classificação além de ser questionável, é 

passível de mudanças em seu padrão quantitativo, segundo diferentes lugares e 

contextos históricos. De acordo com Soares (1999), a definição proposta pela ONU 

para classificar as médias cidades também se baseava em um viés populacional, a 

par de um agrupamento entre 100 mil e 1 milhão de habitantes36.  

No Brasil, na década de 1970, os estudos acadêmicos apontavam o 

tamanho demográfico classificatório das cidades de porte médio entre 50 mil e 250 

mil. Já nos anos de 1990, esse recorte ficou entre 250 e 500 mil. No entanto, houve 

uma proposta classificatória diferentemente apontada pelo IBGE. Dessa última 

década em diante, o instituto passou a sustentar uma classificação que abrange as 

cidades com 100 a 500 mil habitantes, à luz de um enquadramento de viés 

essencialmente demográfico (SOARES, 1999).  

O IBGE utiliza para a classificação o total dBa população municipal, relativa 

ao conjunto da população rural e urbana, e não àquela atinente apenas à cidade. 

Nesse caso, se fôssemos considerar o recorte dessa instituição, teríamos somente a 

inserção de Patos no quadro dos municípios de porte médio. Contudo, focamos um 

entendimento que não despreza a influência socioeconômica e cultural que 

Cajazeiras exerce na rede urbana do estado, mesmo apresentando uma população 

menor, que não a inclui na classificação acima indicada. Por conseguinte, para além 

do dado quantitativo, nos amparamos nessa influência, de modo que pensamos a 

dita cidade sob uma classificação comum àquela de Patos. 

 Reafirma-se, portanto, que, devido à ampliação do processo de urbanização 

e à complexidade da organização dos arranjos socioespaciais e econômicos, um 

critério exclusivamente demográfico é questionável, embora essa referência deva 

ser levada em conta. Isso, sem se perder de vista que qualquer classificação é 

contingencial, porquanto as cidades crescem e assumem novas funções na rede 

urbana. Como nos lembra Amorim Filho (2007), uma cidade de porte médio não 

nasce média nem permanece média ad aeternam. 

Desta feita, com base nesse autor, inferimos que as noções de tamanho e 

de função de uma cidade estão imbuídas de “relativização”, de “grande 

heterogeneidade funcional”, de “certa ambiguidade” e “carregada de subjetividade”. 

                                                      
36 Isso não representava a realidade dos arranjos urbanos e populacionais de muitos países e regiões 
no mundo, sendo bastante variado, como reconhece a autora.  
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Sua conceituação requer uma contextualização. Portanto, é imprescindível analisar 

a cidade, objeto de definição e/ou classificação, e sua inserção no contexto da rede 

urbana estadual e regional, observando-se suas funções e articulações com as 

demais cidades de sua área de influência ao longo da história.  

Nesse sentido, destacamos as reflexões do Programa de las Naciones 

Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU/HABITAT, 2012), que, ao discutir a 

importância das cidades secundárias na América Latina e no Caribe, admite que, 

sin embargo, en las ultimas décadas, las ciudades intermedias y 
pequeñas, donde reside la mayor parte de la población  urbana,  han 
crecido a un ritmo algo más elevado que las grandes ciudades, 
apuntando a um posible reequilíbrio de la red de ciudades em la 
región y a una mayor diversificación (ONU/HABITAT, 2012, p.25-26). 

Este estudo atenta para a necessidade de considerarmos as diferentes 

dimensões territoriais e as desigualdades socioeconômicas dos países formadores 

da América Latina e enfatiza que “la noción de ciudad intermedia es relativa al 

tamaño del país y la estructura de su sistema de ciudades” (ONU/HABITAT, 2012, p. 

29). Ou seja, essa classificação pode ser feita de modo distinto em diferentes países. 

Admitimos as especificidades que envolvem os conceitos de cidade de porte 

médio, cidade média ou cidade intermediária: demográfica (IBGE); para fins de 

políticas públicas (AMORIM FILHO; SERRA. 2001); ou sob uma perspectiva da 

centralidade, como sugere Sposito (2007). Por isso, tratamos Patos e Cajazeiras 

como cidades de porte médio. Igualmente, e de forma contextualizada, as 

mencionamos como centros sub-regionais, com base na REGIC 2007 (IBGE/REGIC, 

2008). Nesse aspecto, nos apropriamos apenas do fito populacional, pois também 

julgamos a importância da centralidade exercida por essas cidades na rede urbana 

do sertão da Paraíba37.  

Caso contrário, recairia sobre Cajazeiras a condição de cidade de pequeno 

porte, já que abriga um contingente inferior a 60 mil, segundo o Censo 201038. No 

entanto, a existência de instituições federais de ensino superior e técnico-

tecnológico nessa cidade, a implantação de novos cursos, notadamente da área de 

                                                      
37 Recentemente, Batella (2013) propõe a construção da noção de limiares para as cidades médias 
contemporâneas, considerando as dinâmicas e os processos específicos da cidade. 
38 De acordo com a estimativa do IBGE, em 2014, a cidade de Patos ultrapassou os 105 mil 
habitantes, e Cajazeiras, os 61 mil. Dados disponíveis em: www.ibge.gov.br. Acesso: 15 fev. 2015. 

http://www.ibge.gov.br/
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saúde, e a ampliação do número de instituições de ensino superior privado 

contribuíram para aumentar sua especialização e centralidade na rede urbana no 

alto sertão, com rebatimentos sobre outros estados, como o Ceará e o Rio Grande 

do Norte, tal como já foi anotado. 

As dinâmicas urbanas de expansão territorial, próprias das metrópoles, 

aportaram nas cidades interioranas do país e redesenharam suas configurações 

territoriais, demográficas e econômicas. Assim, condicionam (e são condicionadas) 

pelas mudanças na economia urbana dessas cidades e atraem a mobilidade do 

capital produtivo, inclusive dos promotores imobiliários, que nelas encontraram um 

locus para reproduzir e acumular seu capital, como veremos no capítulo seguinte. 
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4 

O ESPAÇO URBANO E A RECENTE EXPANSÃO TERRITORIAL DE 

PATOS E CAJAZEIRAS 

[...] graças à fecundidade do pensamento marxista 
e às suas várias interpretações, grande número de 
abordagens isoladas são aplicadas à análise 
urbana. Devem ser avaliadas por um exame 
acurado das questões que suscitam, dos 
problemas que levantam e das respostas que 
fornecem [...] 

(Mark Gottdiener,1997) 

Iniciamos este capítulo com uma reflexão de Gottdiener (1997) que nos 

parece adequada como ponto de partida para contextualizarmos a primazia do 

urbano e da cidade, sob a lógica capitalista de produção. Ao considerar os poucos 

escritos sobre o urbano publicados por Marx, o autor em tela faz uma breve menção 

à formação das economias pré-capitalistas, por meio da qual ele assevera que a 

forma do espaço de assentamento está associada ao modo de produção.  

Assim, ao delimitar o papel da cidade e do campo nos quatro estágios da 

história da sociedade, sendo esses o primitivo, o asiático, o feudal e o capitalista, 

Marx referiu que, na história moderna, o que condiciona os espaços de 

assentamento “é a urbanização da zona rural, e não, como entre os antigos, a 

ruralização da cidade” (MARX apud GOTTDIENER, 1997, p. 79). Isso implica que, 

superando a primazia do campo, sob influência do capitalismo, a cidade passa a ser 

o locus da história. 

Numa primeira aproximação, como o próprio Gottdiener (1997) reconhece, 

esse fragmento reveste-se de um caráter presciente, quando os padrões de 

expansão urbana, a partir do capitalismo, consolidam uma crescente urbanização do 

campo. Contudo, o autor admite que na formação dos espaços de assentamento, 

devemos levar em conta os conflitos de classe e os seus desdobramentos 

processuais, como o controle social, a localização e a acumulação de capital. Nesse 

curso, o papel do capital financeiro e do intervencionismo do Estado foi determinante 

nos processos de organização socioespacial e, por conseguinte, na forma urbana.  
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Sob tal perspectiva, nos aproximamos de estudiosos da questão urbana de 

viés marxista, como Lojkine (1979), Topalov (1979,1984) e Castells (2000). No 

tocante a essa questão, esses autores evidenciaram o papel do Estado e deram 

ensejo a discussões sobre a renda fundiária urbana e os ciclos de reprodução do 

capital investidos na urbanização39.  Igualmente, admitiram que a produção do 

espaço urbano e da cidade está subordinada à lógica da acumulação e da 

reprodução das condições ampliadas de valorização do capital, cujo objetivo é o 

lucro.  

Esse debate é fortalecido pelas reflexões de Lefebvre sobre a produção do 

espaço, a par da obra seminal “A produção do espaço”, que tem como tese central a 

compreensão de que cada sociedade cria seu próprio espaço e seu tempo – o 

espaço apropriado, nele se realizando. Nesse âmbito, conforme reconhecem  

Limonad e Lima (2003), ao pontuar o seu entendimento acerca da produção do 

espaço, Lefebvre parte das contradições entre o valor de uso e o valor de troca do 

espaço social e das formas com que isto interfere nas várias esferas de reprodução 

social e nas várias formas de representação social. 

No início da década de 1970, David Harvey em muito contribuiu para 

depreendermos a urbanização no capitalismo. Suas obras “A justiça social e a 

cidade” e “Os limites do capital” evidenciam as contradições do movimento da 

acumulação do capital, notadamente as transformações nas formas capitalistas de 

organização da produção e de comercialização. Ao fitar as contradições do capital 

financeiro sobre a dinâmica urbana, o autor fornece uma base teórica substancial 

para analisarmos a atuação do mercado imobiliário e o papel da intervenção do 

Estado no processo de configuração espacial tipicamente capitalista. 

É com essa compreensão de produção capitalista da cidade que a produção 

do espaço é concebida como valor de produção fundamental à acumulação 

capitalista. Com esse fito, desvelamos a produção imobiliária e a expansão territorial 

nas cidades de Patos e de Cajazeiras. Desse modo, voltamos nossos esforços para 

delimitar teoricamente a importância da produção do espaço e da cidade nos 

circuitos de valorização do capital. No dizer de Harvey (2005, p. 43), “a acumulação 

                                                      
39   Esses autores estão reunidos em uma coletânea organizada por Forti (1979), intitulada “Marxismo 
e urbanismo capitalista”. A leitura de seus textos traz elementos para apreendermos as contribuições 
do Marxismo à crítica da urbanização capitalista e de seus elementos: propriedade e rendas 
fundiárias, capital, produção, consumo, valor e lucro no processo de produção das formas urbanas. 
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é o motor cuja potência aumenta no modo de produção capitalista”, daí admitirmos 

que o sistema capitalista de produção é impelido (e impele) por uma dinâmica 

permanentemente expansível, portanto, constantemente transformadora da 

organização socioespacial em diferentes escalas geográficas.  

De outro modo, na perspectiva de Vasconcelos (2012), a partir dos anos de 

1970, houve uma aceleração da história marcada pela “crise do sistema fordista de 

produção em massa, da sociedade de consumo e do estado previdência, 

[aparecendo novos] sistemas econômicos flexíveis e formas alternativas de trabalho” 

(VASCONCELOS, 2012, p. 375, destaque nosso). Dialeticamente, as mudanças nas 

relações de produção impulsionam uma maior extensão do fenômeno urbano e da 

espacialidade capitalista, segundo Lefebvre (1999, 2001) e Harvey (2013).  

Nesse contexto, no campo da Geografia Urbana, edifica-se grande parte do 

arcabouço que fundamenta as discussões atinentes à questão urbana e à 

urbanização na contemporaneidade. Esse arcabouço comporta variadas correntes 

filosóficas e teórico-sociais, perpassadas pela consideração de que,  sob o modo 

capitalista de produção, o espaço, e, de forma particular, o espaço urbano, são 

produzidos e transformados em meio a contradições, conflitos e desigualdades 

socioespaciais, em diferentes escalas geográficas e em distintos momentos 

históricos, como assinala Lefebvre (1999, 2001).  

O referido autor reafirma a complexidade do processo de urbanização ao 

admiti-lo como um fenômeno qualitativo, condicionado e condicionante pelo/do 

crescimento quantitativo da produção econômica. Assim, traduz-se em uma nova 

problemática urbana e uma nova racionalidade urbana, especialmente quando se 

trata das novas dinâmicas socioespaciais, impulsionadas pela lógica capitalista. 

Ainda segundo ele, o momento presente é o de uma “sociedade urbana” em devir, 

constituída por uma realidade “em parte real e em parte virtual”. Ou seja, uma 

sociedade em construção, marcada por incertezas.  

Nessa mesma direção, no limiar dos anos de 1990, Milton Santos (2013, p. 

9) fomentou esta indagação: “como se define, hoje, a urbanização brasileira?”. Essa 

pergunta, hoje, impõe que apreendamos as transformações sistemáticas do 

processo de urbanização e atentemos para a análise de sua diversificação, 

ampliação e complexidade em distintos momentos históricos. Com efeito, em meio à 

globalização e à revolução técnico-informacional, Santos (2013) refletia não apenas 
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a respeito das transformações nos padrões de urbanização, mas também acerca 

das redefinições das noções de urbano e de cidade, reverberadas globalmente a 

partir do pós-guerra, em diferentes campos do conhecimento.  

No Brasil, dos rebatimentos da celeridade do processo de urbanização e dos 

novos arranjos socioespaciais em curso, emergiu um profícuo debate cujo enfoque 

se voltou para a análise do processo de metropolização das grandes cidades 

brasileiras e dos sistemas urbano-regionais, organizados em escalas regionais e em 

rede urbanas, buscando articulá-lo do local ao global.  

Para aquele estudioso, a celeridade e a complexidade dessas 

transformações e a reverberação sobre a reorganização e a redefinição dos arranjos 

produtivos, de circulação e de consumo, estão diretamente ligadas à ampliação do 

meio técnico-cientifico-informacional, propulsor da globalização. A partir de então, os 

avanços tecnológicos sucedidos nos sistemas de transportes e de comunicações 

disseminaram, pelo território nacional, novas formas produtivas, que impactaram no 

crescimento econômico e nos processos urbanos em diferentes escalas.  

Nesse contexto, a urbanização em curso, no final dos anos de 1990, 

demandava a ampliação da interação espacial e a contínua reestruturação da rede 

urbana e da divisão territorial do trabalho. Decorrente disso, importa intensificar a 

inserção das pequenas e das médias cidades nos circuitos produtivos nacionais e 

internacionais, em meio à redefinição de suas funções e dos níveis de influência e 

de articulação no interior da rede urbana brasileira.  

No campo, a expansão do capital produtivo provocou alterações 

exponenciais nas relações entre o urbano e o rural e no sistema de produção 

agrária. Como refere Corrêa (2006), as mudanças nas relações de trabalho e no uso 

de novas técnicas de produção culminaram com a liberação de grandes 

contingentes de mão de obra para a cidade. Em curto período de tempo, essas 

mudanças redefiniram as dinâmicas socioespaciais e demográficas em diferentes 

escalas territoriais do país. De forma associada, o maior deslocamento residencial 

para a cidade e a maior fluidez da produção no território resultariam em uma rápida 

passagem de uma urbanização social e territorialmente seletiva, que perdurou por 

um longo tempo, para uma urbanização efetiva da sociedade e do território 

(SANTOS, 2013).  
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Essa transição é caracterizada pela expansão territorial das cidades e pela 

generalização do processo de urbanização, até então não registradas no país. Deák 

e Schiffer (2004, p. 12), ao discutir sobre esse processo, tomando como base 

temporal o último quartel do século passado, admitem que o Brasil, “se não está 

inteiramente ‘urbanizado’, tem seguramente caráter preponderantemente urbano”. 

Para esses autores, a rapidez e a intensidade com que houve a passagem 

do Brasil rural para urbano, ou, como assinalam, para o Brasil “virtualmente 

urbanizado”, resultaria transformações quantitativas e qualitativas, essas últimas 

muito mais profundas, por envolverem as condições de vida na cidade, que 

demandam uma intervenção mais efetiva do Estado. Um exemplo disso pode ser 

dado quando vemos, em cidades de diferentes tamanhos demográficos, a 

manutenção e/ou ampliação de alguns problemas que consideramos estruturais, 

como: habitação, acessibilidade, desigualdades socioespaciais, segurança, 

transporte, dentre outros.  

Logo, como assevera Santos (2013), sob um aspecto qualitativo, a 

urbanização, quer da sociedade, quer do território, realiza-se de modo incompleto e 

desigual para um número maior de citadinos, em especial no que se refere ao direito 

à cidade. Nesse contexto, Rolnik e Klink (2011) salientam que a base financeira, 

política e de gestão que, historicamente, estruturou o processo de urbanização do 

Brasil tem sido responsável por consolidar e manter esse modelo, ao considerar 

que, nas cidades, o “nível do salário real do trabalhador não acompanhava o ritmo 

de crescimento econômico [...], não garantindo sequer o custo de reprodução da 

força de trabalho urbana” (ROLNIK e KLINK, 2011, p. 99). 

Desse modo, a dependência de fatores econômicos e políticos externos, que 

caracterizou o processo de urbanização e o crescimento econômico, tanto contribuiu 

para manter a ineficiência das políticas públicas de desenvolvimento urbano, como 

também aprofundou as disparidades socioespaciais. Disparidades que perduram até 

hoje e que não somente ocorreram na dimensão regional, como também na 

intraurbana, haja vista que a dinâmica dos circuitos econômicos igualmente 

favoreceu a formação de cidades patrimonialistas, caracterizadas pela concentração 

de patrimônio, poder econômico e poder político, segundo Maricato (2006), que 

também incursiona por essa discussão.  
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Conforme ainda admite, em diferentes momentos históricos e com anuência 

do Estado, esse modelo de cidade se reproduz de forma irracional e contraditória, 

com a concentração da propriedade fundiária nas mãos de uma pequena elite 

econômica rentista, que, ao especular a valorização da terra urbana, eleva o custo 

do crescimento urbano. Nesse contexto, a autora em evidência também reforça que 

a esfera pública é cooptada por essa elite e que o 

Estado assim instrumentalizado gera uma burocracia exagerada cuja 
principal finalidade não é a regulação impessoal de processos e 
procedimentos baseados na lei, no mérito e na eficiência (para a 
acumulação de capital), mas a garantia do poder baseado em 
relações de troca. O patrimonialismo explica também a cultura de 
acumulação de terras e imóveis o que trava o desenvolvimento 
urbano e a produtividade na construção civil (MARICATO, 2006, p. 
211-212). 

À luz desses pressupostos, e numa perspectiva bastante ampla, a 

urbanização conformada no território nacional é marcada muito mais por seus 

aspectos quantitativos do que pelos de ordem qualitativa. Nesse sentido, 

consideramos que, em seu processo de extensão para as cidades não 

metropolitanas, persiste um conjunto de práticas socioespaciais que foram aplicadas 

à expansão urbana da metrópole. A seguir, retomaremos essa ponderação. 

4.1 A extensão da urbanização capitalista para as pequenas e as médias 

cidades interioranas do Brasil  

Passadas mais de duas décadas, o questionamento de Santos (2013) não 

está superado. Refazemo-lo continuadamente, embora o situemos em escalas 

espaço-temporais distintas das que foram postas pelo autor. Nesse interstício, a 

cidade e a rede urbana mudaram; o meio técnico-científico e informacional evoluiu e 

se expandiu; e a sociedade tornou-se mais urbana. Essas mudanças articularam-se 

à lógica capitalista de produção do espaço como base e ponto de partida.  

Nesse curso, o processo de urbanização, extensivo às cidades interioranas 

de porte médio do país, revela uma produção do espaço urbano e da cidade cada 

vez mais pautada na redução do tempo de produção e de circulação do capital, a 

partir, por exemplo, da massificação da produção imobiliária, com a implantação de 
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loteamentos residenciais e a venda de lotes urbanos e de habitações assumindo a 

forma de mercadorias, atadas a valores de uso e de troca.  

Com isso, as cidades em expansão transbordam os seus limites urbanos, 

absorvem novas terras rurais periurbanas, dilatam seus perímetros urbanos, que 

são, periodicamente, expandidos, e instituem novas delimitações. Esse 

transbordamento representa o prolongamento do capital em seu movimento de 

apropriação do espaço urbano, que é incorporado como o locus de possibilidades de 

reproduzir suas forças produtivas e de acumulação. A esse respeito, Lefebvre 

ressalta que o modo de produção capitalista se 

estendeu subordinando a si o que lhe preexistia: a agricultura, solo, 
subsolo, domínio edificado e realidades urbanas de origem histórica. 
Do mesmo modo, ele se estendeu constituindo setores novos, 
comercializados, industrializados: os lazeres, a cultura e a arte dita 
“moderna”, a urbanização. [...] portanto, o capitalismo só se manteve 
estendendo-se ao espaço inteiro. (LEFEBVRE, 2008, p. 117. Aspas 
do autor). 

De fato, no momento atual, e de forma ampla, situamos o novo desenho da 

urbanização e os diferentes processos urbanos como um desses “setores novos” 

apropriados pelo capitalismo. Dentre esses processos, a expansão e a maior 

especulação sobre a terra urbana, promovidas pelos produtores do espaço urbano, 

contribuíram para a valorização do setor imobiliário, como de igual maneira nos 

sugerem Abramo (2007, 2001), Paiva (2007), Fix (2011) ou Mendonça (2011), que o 

concebem como um setor privilegiado da economia urbana.  

Nesse viés, voltando-nos para as novas dinâmicas de expansão urbana, 

com a transformação da terra rural em urbana, dispostas à implantação de grandes 

loteamentos residenciais, podemos afirmar que nas cidades pesquisadas o capital 

se apossou definitivamente do espaço rural e do espaço urbano – cada vez mais 

contornados sob a mediação entre o capital e o “imobiliário”, em termos da produção 

e da especulação, por obra dos promotores imobiliários (LEFEBVRE, 2008).   

Por conseguinte, tais promotores, bem como os incorporadores e, 

sobretudo, os proprietários da terra loteada vêm conseguindo maximizar a renda da 

terra, por meio de sua valorização e da elevação do seu preço (HARVEY, 2011 e 

2013). A perspectiva de extrair a maior renda possível do solo urbano, naquelas 
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cidades, é manifestada pela fala de um agente imobiliário, que afirmou: “Para quem 

tem dinheiro, abrir loteamentos e construir casas populares são os dois negócios 

mais lucrativos no momento. É o retorno mais garantido que se tem hoje. Se não 

vender, aluga-se. O que não se tem é prejuízo com imóvel”40. Esse depoimento 

denota que a determinação do processo de produção do espaço urbano e a 

urbanização constituem um grande negócio no capitalismo. 

Desse modo, Patos e Cajazeiras apresentam-se como concretização das 

possibilidades de ampliação do espaço construído, por meio da valorização do setor 

imobiliário nos últimos anos.  Em tais cidades, o espaço urbano configurou-se como 

um espaço de oportunidades, revestido de uma racionalidade estrategicamente 

planejada por empreendedores capitalistas, pelo Estado e por diferentes agentes 

sociais, todos muito bem articulados entre si. 

Nesse contexto, as ações e as estratégias de apropriação e uso do solo 

urbano transformaram essas cidades em objeto de inserção do capital imobiliário, 

cujo espraiamento do tecido urbano se revelou como causa e efeito da especulação 

sobre as áreas periféricas e periurbanas. Isso resultou do deslocamento dos 

investimentos dos agentes produtores do espaço, detentores do capital investido no 

imobiliário, que, até o último quartel do século passado, estiveram circunscritas às 

grandes cidades e às metrópoles, ao apresentarem as condições ideais de 

reprodução de uma urbanização voltada aos interesses de grupos hegemônicos.   

Para Santos (2013), esse tipo de urbanização emergiu como produto da 

modernização socioeconômica e política vivenciada no país a partir do chamado 

“milagre econômico”. Uma modernização que, segundo o autor, foi legitimada pela 

propalada ideologia do crescimento, pautada na implantação de modernos 

equipamentos de infraestrutura e ampliação do consumo. 

Assim, no curso daquele deslocamento, criaram-se novas condições 

materiais e de relações sociais, o que tornou exequíveis as operações desses 

grupos, que passaram a agir na esfera da produção e da transformação das 

estruturas urbanas nas cidades de pequeno e, sobretudo, de médio porte. O 

entendimento do conjunto dessas ações importa para compreendermos como a 

                                                      
40 O entrevistado é proprietário de imobiliária e também atua na produção imobiliária como construtor, 
desde 2010, na cidade de Cajazeiras.  
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expansão do capital imobiliário se moveu para as cidades não metropolitanas e, 

notadamente, para as médias cidades de diferentes regiões do país.  

Por um lado, esse processo nos aponta uma mudança quanto à 

espacialidade das ações e investimentos das grandes e das médias empresas do 

setor imobiliário. E, por outro, assinala uma perenidade nas práticas dessas mesmas 

empresas, no que se refere à dependência quanto à intervenção do Estado como 

agente decisivo da manutenção da urbanização capitalista. 

Como salienta Rolnik (1988), quando o espaço urbano se torna o campo de 

investimento do capital, a tendência é a de haver mais pressão dos produtores 

capitalistas da cidade sobre a ação do Estado. Desse modo, tal ação se voltará para 

atender as demandas desses produtores, no sentido de garantir a rentabilidade e o 

retorno de seus investimentos e de ampliar a acumulação por eles auferida e 

também seu poder de controle sobre o espaço urbano e o mercado imobiliário. 

A esse respeito, independentemente das dimensões territoriais e de suas 

áreas de influência na rede urbana, grande parte dos produtores e incorporadores 

do espaço urbano é constituída pela elite local. Como evidenciou Engels (1979), no 

modo capitalista de produção, essa elite sempre exerceu o controle sobre a 

produção e o consumo desse espaço nas esferas econômica, política e ideológica.  

Villaça (1999) especifica que, numa primeira esfera, age-se no sentido de 

controlar, de forma estratégica, o mercado imobiliário, produzindo bairros 

socioespacialmente segregados. Depois, o grande agente que ampara os interesses 

daquela classe é o Estado, que exercerá um controle sobre a localização da 

infraestrutura urbana, dos aparelhos públicos e institucionais e, por fim, conduzirá o 

controle sobre a legislação urbana, dispondo sobre o uso e a ocupação do solo 

urbano. Em uma terceira esfera, o controle sobre a ideologia se realiza por meio da 

garantia à legitimação de suas pretensões, à luz de um consentimento social quanto 

ao espaço urbano focado pela elite local. 

Convém frisar que o autor evidenciado analisa essas esferas no contexto da 

segregação socioespacial verificada nas metrópoles brasileiras. Todavia, admitimos 

que essa abordagem também perpassa a produção do espaço urbano nas demais 

cidades capitalistas, a permear, por conseguinte, a produção imobiliária nelas 

verificáveis, mesmo que em escalas de intensidades diferenciadas. 



116 

 

Conforme discute Sposito (2004), as mudanças decorrentes da expansão da 

urbanização redefiniram as funções das cidades médias na rede urbana brasileira e 

seus novos papéis de centro e de centralidade. Para Corrêa (2006), essa 

refuncionalização abrange, em variado grau de intensidade, todos os centros da 

rede urbana, inclusive as pequenas cidades41 e ocorre uma reestruturação regional, 

que se manifesta, de modo geral, na recriação das diferenças entre regiões e 

centros urbanos, bem como em suas articulações. Para esse autor, o 

desenvolvimento de novas atividades produtivas, inseridas por agentes externos 

e/ou criadas internamente pelas elites locais, é um potencial gerador de novas 

dinâmicas regionais e, por decorrência, de especificidades interurbanas. 

Para corroborar essa análise, são pertinentes as reflexões de Villaça (2001), 

ao admitir que não é possível dissociar o regional do urbano, quando se analisa, por 

exemplo, a estruturação do espaço regional. Para ele, essa estruturação resulta do 

deslocamento das informações, da energia, do capital constante e das mercadorias 

em geral. De modo invariável, essas dinâmicas abrangem o urbano, quer no âmbito 

da rede urbana, quer no do espaço intraurbano. 

Como temos percebido, a participação dos agentes produtores do espaço 

nessas dinâmicas provém da abertura de empresas filiais, atraídas por vantagens 

locacionais que favorecem a reprodução do capital. Nesse caso, para efetivar o 

deslocamento de seus capitais, essas empresas precisam de infraestrutura, de um 

mercado consumidor previamente constituído, de redes de comunicação e 

transportes e de incentivos fiscais, postos como fatores determinantes para atraí-las.  

Essa dinâmica, nas pequenas e nas médias cidades, também é moldada 

com base nos investimentos da própria elite local. Seguramente, a participação 

dessa elite como agente produtor do espaço urbano representa uma forma de 

viabilizar os seus interesses, com foco em uma nova capacidade acumulativa. Nas 

cidades de Cajazeiras e Patos, grande parte dela tem origem no latifúndio42. No 

curso da história, muitos dos herdeiros/proprietários, a partir de seus espólios, 

                                                      
41 Embora Corrêa (2006) discuta as pequenas cidades, que, para ele, são aquelas que apresentam 
menos de 50 mil habitantes, as suas reflexões são assimiladas na nossa análise. 
42 Prado Jr. (1984) assevera que as origens das elites locais estão atreladas à propriedade fundiária, 

sob o amparo do latifúndio. Essa estrutura remonta ao período colonial, como pilar da formação 
econômica do país, e serve, até hoje, ao poder político-econômico de setores tradicionais das elites 
brasileiras, concernetes àqueles que ainda monopoliza a propriedade da terra em suas mãos.  
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tornaram-se comerciantes, industriais e/ou profissionais liberais (engenheiros, 

médicos, advogados ou empresários). Igualmente, mantendo a tradição, exercem 

expresiva influência na cena política, com ou sem cargos eletivos.  

Tais segmentos compõem a elite local e regional, detentora de grande 

parcela do capital comercial investido nos novos circuitos da produção imobiliária. 

Igualmente, são os que detêm o monopólio de grande estoque de glebas rurais 

periurbanas, recentemente transformadas em loteamentos urbanos, a exemplo da 

Fazenda Trapiá, localizada em Patos, com 680ha, pertencente à família Dantas 

Gurgel, referida localmente pela sua influência política e empresarial.  

A presença dessas elites no mercado de terras e no setor imobiliário 

impulsionou novas dinâmicas econômicas que consolidaram a especialização 

produtiva exercida por Patos e Cajazeiras, no que respeita à capacidade de oferta 

de serviços e de atividades comerciais, bem como redimensionaram as suas 

articulações no âmbito da rede interurbana de cidades do sertão da Paraíba. 

Recentemente, essas cidades despontaram no mercado imobiliário regional como 

“fornecedoras” de glebas rurais, atraindo investidores de outras localidades.  

Desse modo, a (re)definição da especialidade produtiva de uma cidade 

compreende um movimento mais amplo do desenvolvimento socioeconômico, que 

não deve ser concebido apenas no plano local. Assim, qualquer que seja essa 

especialidade, ela será produto de processos espaço-temporais interescalares e 

interdependentes. E uma vez subordinada às dinâmicas econômicas, estará sempre 

em transformação, juntamente com as funções da cidade e da rede urbana, 

conforme Catelan (2012) aponta.  

Ademais, atentamos para o fato de que, nessas dinâmicas, independente do 

papel que a cidade exerce na rede urbana, ela não se desenvolve 

socioeconomicamente de forma autossuficiente, pois é dependente de fatores que 

lhe são internos e, ao mesmo tempo, externos. Nesse contexto, de modo mais 

efetivo, as pequenas e as médias cidades também são postas em relevo nos 

circuitos de expansão produtiva, de consumo e de reprodução do capital. Adiante, 

ampliaremos essa discussão, a partir da análise da extensão da urbanização 

capitalista e da reprodução do capital imobiliário para as cidades Cajazeiras e Patos. 



118 

 

4.2 Patos e Cajazeiras como espaços de extensão da urbanização capitalista e 

da reprodução do capital imobiliário 

Como vimos no capítulo anterior, muitas são as adjetivações utilizadas na 

historiografia regional para tecer referências às cidades de Patos e de Cajazeiras: 

“passagem” da linha férrea para outros estados, “entreposto” comercial do algodão, 

“caminho” do gado para o sertão ou “porta de entrada” e “porta de saída” do sertão 

paraibano. Permitimo-nos identificar mais uma: podem ser consideradas como 

importantes “rotas” de interiorização da reprodução do capital imobiliário no estado 

da Paraíba, à maneira que estão na trajetória de deslocamento desse capital de 

João Pessoa e de outras cidades nordestinas, como Recife, em busca de outros 

espaços de reprodução. 

Essa trajetória tem sido desenhada como consequência do crescimento e da 

diversificação das atividades comerciais e dos serviços naquelas cidades. 

Destacam-se como importantes centros sub-regionais do estado e articulam em 

suas áreas de influência um fluxo populacional permanente, com grande potencial 

de consumo de seus serviços e mercadorias. 

De modo especial, constatamos, nessas cidades, a existência de uma 

articulação direta entre a expansão das instituições de ensino superior público e 

privado e a expansão urbana. Decorrente dessa expansão, adveio uma demanda 

contínua por habitação, para locação e para compra, atendida pelas facilidades de 

acesso a créditos financiadores. Somemos a isso a implantação do PMCMV. Nessa 

conjuntura, Patos e Cajazeiras despontaram no sertão da Paraíba como grandes 

produtoras de uma “nova” mercadoria posta à venda no mercado regional: a terra 

urbana parcelada. “Nova” porque, até então, essa era uma mercadoria escassa e 

difícil de ser adquirida por uma grande parcela da sociedade.  

Como manifestou um proprietário de dois terrenos no Loteamento Bairro dos 

Estados, em Patos, “ninguém podia comprar terra aqui em Patos, só mesmo ‘rico’ 

[...]. Quando abria um loteamento era para quem tinha dinheiro vivo. Os donos não 

queriam vender a perder de vista, como é hoje. Com essa onda de todo mundo 
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lotear, ficou mais fácil para a gente comprar, porque a prestação é pouca [no sentido 

de ser solvível]”43. 

Esse depoimento ajuda na compreensão de como a lógica da urbanização 

capitalista estendeu-se nessas cidades. Para analisá-la, destacamos dois pontos: 

primeiro, salientamos o quantitativo de empreendimentos imobiliários então 

realizados, depois, ressaltamos na importância do crédito no processo de produção 

e de circulação, o qual não somente destinou-se ao financiamento de moradias e, 

igualmente, de lotes urbanizados. A conjunção desses aspectos resultou em novas 

dinâmicas de expansão territorial, promovidas pela mobilidade do capital comercial 

local e não local para a produção imobiliária, notadamente investidos na implantação 

de novos loteamentos residenciais, conforme enfatizaremos neste capítulo. 

4.2.1 “Brotando loteamentos para todos os lados” – a expansão territorial das 

cidades pesquisadas 

A expressão “brotando loteamentos para todos os lados” foi verbalizada por 

um corretor de imóveis de Cajazeiras, pasmado com a quantidade de loteamentos 

abertos nas áreas periurbanas. O entrevistado manifestou a sua preocupação com o 

ritmo de implantação desse tipo de empreendimento, nestes moldes:  

quando andamos pela periferia da cidade, parece até que onde tinha 
um sítio, está é brotando loteamento para todos os lados, tão 
construindo sem nenhum critério, a coisa está desenfreada demais 
[...]. A gente não vê a cidade preparada para esse crescimento. [...] 
Não se tem infraestrutura boa hoje, e imagine aí, com esse “boom” 
da construção, entende?! Para você ter uma ideia, nesses últimos 
anos, a cidade já ganhou dois novos bairros. O Crystal, lá na zona 
norte, perto do Pio X. Esse é muito grande e preocupante [...] a 
construção de casa lá está sendo muito rápida. [...] O outro é lá na 
BR [230], saída para Sousa, o de Ana [Ana Goldfard, proprietária do 
loteamento Vale das Palmeiras]. Sim, tem o de seu Chico [Francisco 
Gomes, proprietário do loteamento Soledade], também para o lado 
da saída para Sousa, onde vai ser novo fórum da cidade. Lá também 
já tem muitas casas construídas, todas de alto padrão, e é bem 
diferente do de Dorian [Dorian Gonçalves, proprietário do loteamento 
Crystal]44.  

                                                      
43 Entrevista com o dono de um mercadinho e adquirente de terrenos em loteamento na cidade de 
Patos, realizada em maio de 2016. 
44 Entrevista com um corretor de imóveis de Cajazeiras, realizada em agosto de 2016. 
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Essa fala aponta para uma expansão territorial que é também conformada 

por desigualdades socioespaciais, a par dos padrões construtivos das moradias e 

dos equipamentos de infraestrutura existentes nos setores norte e leste da cidade. 

Contudo, essa diferenciação não é recente, uma vez que foi antevista no 

zoneamento proposto no Plano Diretor de 1978, quando, à época, o setor norte 

apresentava um pequeno núcleo de ocupação populacional ao longo da Avenida 

Francisco Matias Rolim45, importante via de acesso ao Centro da cidade.  

O Plano assinala o distanciamento desse setor em relação ao centro 

principal de Cajazeiras, porém, admite a existência de condições satisfatórias para a 

ocupação populacional, sobremaneira no sentido nordeste, interligando-o ao leste. A 

proposta de zoneamento da cidade frisava que o setor norte se constituiria em uma 

“uma reserva para a expansão da área urbana, apresentando pouca ocupação” 

(PARAÍBA, 1978, p.39), e comportaria uma expansão residencial com padrão 

habitacional popular. De fato, atualmente essa é área de localização dos conjuntos 

habitacionais mais antigos, erguidos a partir dos anos de 1980.  

Quanto ao setor leste, o Plano Diretor o apontava como propício não 

somente à expansão habitacional com padrão construtivo médio, mas também 

àquela de serviços complementares aos até então existentes. E no final dos anos de 

1970, havia alguns equipamentos por lá: “Colégio Estadual, oficinas do D.E.R., 

cemitério público, sede social do Banco do Brasil, garagens de transportes 

interurbanos e depósitos algodoeiro da SANBRA” (PARAÍBA, 1978, p.40). Como 

proposta, o mesmo instrumento normativo recomendava a instalação da estação 

rodoviária, do mercado público e de dois centros de bairros, além da construção do 

hospital infantil.  

Passados quase quarenta anos da proposta desse zoneamento, os bairros 

que compõem o setor leste apresentam as melhores condições de infraestrutura e 

de equipamentos urbanos, inclusive o shopping center. Portanto, realiza-se como 

área de grande valorização imobiliária da cidade, sendo a segunda maior em termos 

de expansão territorial, resultante da implantação dos novos loteamentos 

residenciais, conforme ressaltou o corretor entrevistado. Dito de outra forma, parte 

do setor norte e todo o setor leste interessam ao mercado imobiliário e, por 

                                                      
45 Atualmente, essa via interliga o centro da cidade de Cajazeiras ao campus da UFCG. 
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conseguinte, os maiores incorporadores/loteadores parcelaram grandes glebas de 

terras rurais nessas áreas da cidade.  

No leste, dentre os loteamentos residenciais implantados entre 2009 e 2015, 

de mais valor comercial estão os seguintes: Jardim Soledade I, II e III (662 lotes), 

Alpha Residence (70 lotes), Cidade Jardim Residence (155 lotes), Vale das 

Palmeiras (111 lotes), Brisa Leste (465 lotes), Imperial Residence (397 lotes). No 

norte, os que têm maior valoração estão situados nas proximidades do campus da 

UFCG, são eles: Luar de Cajazeiras (601 lotes), Luar Campus Universitário (807 

lotes) e Luar Cidade Universitária (603 lotes), todos esses com infraestrutura básica 

conforme dispõe a legislação urbana municipal. Nas duas áreas, com esse perfil de 

valor, temos 3.871 lotes urbanizados, isso equivale a 47% do total dos que foram 

abertos no interstício pesquisado, na cidade de Cajazeiras. 

De outro modo, a soma dos loteamentos recentes em tais setores, 

independente do perfil de valor, envolve a implantação de 17 desses produtos, que 

somam mais de seis mil novos lotes urbanizados, ou seja, 74% do total daqueles 

constituídos na cidade. Isso abrangeu o parcelamento de pouco mais de 230ha de 

glebas rurais periurbanas (ver Tabela 04). Esses dados reforçam a perspectiva de 

expansão urbana dos dois setores prevista naquele Plano Diretor. De forma 

especial, merece destaque o setor norte, uma “reserva” que, isoladamente, 

compreende quase 50% do total de lotes abertos na cidade, correspondente ao 

dobro do número indicado no setor leste. 

Lembramos que no setor norte estão localizados os bairros mais populares, 

formados por conjuntos habitacionais (Casas Populares, Tancredo Neves, Pio X, 

João Bosco Braga, Nazaré Lopes, dentre outros). A partir da tabela 04, temos que a 

sua expansão correspondeu a uma área de quase 136ha, cujo parcelamento foi 

definido com base em lotes de tamanho médio de 203m². Cada um dos loteamentos 

abertos nesse setor conta com mais de 500 lotes, à exceção do Francisco 

Gonçalves, com 20, e do Margarida Martins, com 154. O maior deles é o loteamento 

Crystal, aberto em 2012, parcelado em 1.229 lotes, com área média de 134m² – 

pouco maior que aquela normatizada pela lei de parcelamento do solo (Lei nº 

6.766/79), que é de 125m² .  
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Tabela 04. Distribuição dos loteamentos implantados na cidade de Cajazeiras/PB, 
por zona urbana¹ – 2009 a 2015 

Localização 

Número de 

loteamentos 

abertos 

Área total 

loteada 

(m²) 

Área total 

dos lotes  

(m²) 

 Total  

 de lotes 

Total de  

área verde  

(m²) 

ZONA 01 

(Setor: Centro) 
02 432.411,80 284.628,08 821 30.242,66 

ZONA 02 

(Setor:  Sul) 
04 630.539,13 342.911,59 1.277 70.316,71 

ZONA 03 

(Setor: Leste) 
10 966.750,23 656.443,40 2.044 82.212,35 

ZONA 04 

(Setor: Norte) 
07 1.356.986,89 831.257,69 4.088 121.206,62 

Total 23 3.386.688,05 2.115.240,76 8.230 303.978,34 

1. Zona urbana definida pela Prefeitura Municpal de Cajazeiras. 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, em 2017, com base em dados primários 
coletados nos memoriais de incorporação.  

 

Ainda de acordo com a tabela 04, foram implantados dez loteamentos no 

setor leste. Isso expandiu a sua área territorial em mais de 96 hectares e pouco mais 

de dois mil novos lotes urbanizados. Nesse setor, a dimensão do lote é maior, ante 

uma área média de 321m², e cujos os empreendimentos, em geral, apresentam 

melhor infraestrutura de acesso e pavimentação das vias de circulação, situados no 

bairro Jardim Soledade e nas proximidades da BR 230, na saída para João Pessoa.  

Outro aspecto a ser considerado nos setores norte e sul é quanto à área de 

reserva verde. Nos projetos arquitetônicos, o percentual destinado a equipamentos 

como praças, por exemplo, corresponde a pouco mais 8% sobre a área total loteada. 

Acerca dessa questão, futuramente, caberá à gestão local garantir aos moradores a 

instalação de equipamentos de vizinhanças e espaços livres, pois são os dois 

setores que apresentam os maiores ritmos de ocupação territorial e crescimento 

populacional, como já acontece no setor norte, segundo o corretor entrevistado.  

A expansão territorial ocorreu também nos demais setores. No caso do setor 

sul, o Plano Diretor de Cajazeiras (PARAÍBA, 1978) indicava observações 

desfavoraveis à ocupação populacional, em função das suas condições 

topográficas, caracterizadas por terrenos em declives acentuados e solos rochosos. 

Essas condições dificultariam a instalação de equipamentos de abastecimento de 

água e de saneamento básico.  
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No referido setor, a expansão equivale a 18% da área recentemente loteada 

e contempla o parcelamento de 60 hectares de terras, bem abaixo daquele 

verificável nos setores norte e leste. Desse parcelamento, 34% corresponde ao 

loteamento Chácaras Paraíso. No caso desse loteamento, por causa da dimensão 

média dos lotes, que vai de 1.245 m² a 4.800m², e por estar localizado no limite do 

perímetro urbano, lhe foi impressa uma caracterização rural, sendo comercializado 

como “chácaras rurais”.  

Por sua vez, a expansão do Centro ocorreu, especialmente, em função da 

abertura do loteamento Luar de Cajazeiras, o qual, conforme a nova proposta de 

zoneamento da cidade, em elaboração pela PMC, está inserido nesse bairro. Por si, 

a área loteada é superior a 300 mil metros quadrados, parcelada em 601 lotes, ou 

seja, 70% do total da área recentemente loteada no Centro. 

Por meio da malha urbana da cidade de Cajazeiras, representada nos 

mapas 06 e 07, trazidos a seguir, sendo esses elaborados com base nas imagens 

de satélite do Google Earth, emitidas em 2010 e de 2016, é possível observarmos a 

expansão territorial dos setores norte e leste. Entretanto, importa considerar essa 

expansão na totalidade da cidade, voltada sobremaneira para as áreas relativas às 

proximidades da BR 230 e da estadual PB 393, bem como entre ambas. De modo 

particular, ao tomarmos como referência os sentidos leste e o oeste dessa rodovia 

federal, a expansão recente da malha urbana tende a concentrar-se em suas 

margens imediatas, evidenciando-a com a mais importante via de acesso que 

interliga os novos espaços de ocupação ao centro da cidade.   
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Mapa 07. Malha urbana de Cajazeiras/PB – 2016 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017. Executado por Eliane Campos. 

Mapa 06. Malha urbana de Cajazeiras/PB – 2010 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017. Executado por Eliane Campos. 
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Por sua vez, os mapas 08 e 09, expostos nas páginas seguintes, nos 

permitem assinalar que, tanto em Cajazeiras quanto em Patos, a implantação dos 

novos loteamentos residenciais promoveu uma expansão multidirecional.  

Igualmente, nos possibilitam destacar a espacialização intraurbana desses 

loteamentos, segundo o ano de abertura e as dimensões de cada um.  

Ao modo como representado no mapa 08, em Cajazeiras, dos vinte e três 

loteamentos, dez foram abertos nos anos de 2010 e 2012, e, como vimos, 

majoritariamente, estes se encontram situados nos setores norte e leste da cidade. 

Ao norte do campus da UFCG, houve a abertura de três loteamentos, a saber: Luar 

Campus Universitário, Luar Cidade Universitária e o Colinas de Oeste, respondem 

pela implantação de 1.990 lotes urbanizados, distribuídos em uma área de 81,9 

hectares. Juntos esses loteamentos constituem um novo bairro no setor norte da 

cidade, denominado de Cidade Universitária.  

Na área mais consolidada do setor norte, os loteamentos Crystal, Margarida 

Martins e o Joca Claudino redimensionaram os bairros Pio X e o Sol Nascente, em 

mais de 30 e 20 hectares, respectivamente. O primeiro bairro foi acrescido em 1.383 

novos lotes, o que impactará na disponibilidade de serviços e equipamentos urbanos 

para suprimir as demandas da população local. Como já referido, esses são bairros 

bastante populosos, originários de conjuntos habitacionais construídos nos anos de 

1980. No setor leste, que tem o o Jardim Oásis como bairro com maior expansão 

territorial, foram abertos cinco loteamentos: Imperial Residence, Vale das Palmeiras, 

Brisa Leste, Alpha Residence e Santa Maria, perfazendo uma área de 47 hectares e 

1.164 lotes urbanizados.  

Em Patos, no mapa 09 fica evidenciado que os loteamentos foram abertos 

em todos os  setores da cidade, no decorrer do período investigado, embora com 

destaque para o ano de 2010. Nesse ano, foram parcelados mais 254 hectares de 

terras rurais periurbanas, abrindo-se oito loteamentos, com 4.697 lotes, o que 

equivale a 33,5% dentre aqueles então abertos. Nessa cidade, evidenciamos que os 

novos loteamentos se situam em distintas localidades intraurbanas, porém, de modo 

geral, estão próximos às rodovias federais que cortam a cidade, a exemplo das BR 

230 Saída para João Pessoa e Cajazeiras; a BR 361, saída para Piancó; e BR 110, 

em direção à cidade de Teixeira e ao estado de Pernambuco. 
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Mapa 08. Localização dos loteamentos implantados na cidade de Cajazeiras/PB – 2009 a 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2016. Executado por Rogério Souto. 
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Mapa 09. Localização dos loteamentos implantados na cidade de Patos/PB – 2009 a 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2016. Executado por Rogério Souto. 
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Como temos demonstrado, houve uma significativa celeridade da expansão 

territorial, em diferentes bairros e/ou setores intraurbanos, decorrente dos novos 

loteamentos residenciais. Juntas, somente entre os anos de 2009 e 2015, Patos e 

Cajazeiras lançaram no mercado imobiliário um total de 22.224 lotes, distribuídos em 

47 loteamentos urbanos, resultantes de um parcelamento de terras rurais 

periurbanas de mais de um mil hectare. Detalhadamente, esses loteamentos são 

descritos nos Apêndices K e L. Neles, trazemos informações pontuais sobre a 

incorporadora/lotedor, localização, área loteada, número de lotes e quadras, bem 

como a propriedade de origem. Todavia, neste momento, recortamos parte dessas 

informações, a partir da Tabela 05. 

Tabela 05. Total de loteamentos registrados em cartório em Cajazeiras 
e em Patos/PB – 2009 a 2015   

Cidade  
Total de 

loteamentos  
Total           

de lotes  
%   

(lotes) 
Área       

loteada (ha) 

Patos 24 13.994 63 664,8 

Cajazeiras 23 8.230 37 338,6 

Total 47 22.224 100 1.003,4 

Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de dados primários 
obtidos nos Cartórios de Registros de Imóveis em Patos e em Cajazeiras e na 
Prefeitura Municipal de Cajazeiras.  

Para além dessa tabela, os dados sistematizados nos levam a contabilizar 

em Patos uma média anual de quase dois mil novos lotes urbanizados. Em 

Cajazeiras, chegamos próximos a um mil e duzentos. Nesse curso, o quantitativo de 

lotes e de novas habitações disponibilizados no mercado imobiliário como 

mercadorias aumentou o volume de estoque de capital fixo, que, por meio do 

sistema de crédito, garante a continuidade do fluxo e da circulação dessas 

mercadorias e dinamiza a economia dessas cidades.  

Nesse contexto, como observado por Harvey (2013), o sistema de crédito, 

por meio de financiamento a longo prazo, ajuda a remover as possíveis barreiras 

impostas pelo contingenciamento econômico e facilita o fluxo livre de capital, 

decorrente da produção, da circulação e do consumo. Para o autor em tela (2013, 

p.351), “as mercadorias que requerem períodos de produção muito longos podem 

ser pagas em prestações. Isso permite que os produtores circulem o mesmo capital 
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várias vezes durante um único período de produção”. A par dessa discussão, na 

seção seguinte, analisaremos a mobilidade social, temporal e espacial do capital, em 

especial do circuito do capital comercial para o setor imobiliário. 

4.2.2 A mobilidade do capital para a produção imobiliária em Patos e em 

Cajazeiras 

Vimos que a celeridade do processo de expansão urbana tornou-se 

extensiva às cidades de Patos e de Cajazeiras. Também atentamos para como a 

produção do espaço urbano está cada vez mais articulada à lógica da urbanização e 

da acumulação capitalista. Uma lógica orientada pela massificação da produção e 

da venda de lotes urbanos e de habitações, postos no mercado imobiliário como 

mercadorias que demandam de seus agentes produtores uma redução do tempo de 

produção, visando aumentar a circulação e a transformação do capital investido.  

Segundo Lojkine (1997), tal lógica é condicionada por (e também 

condiciona) uma mobilidade do capital, que ocorre sob três formas: a mobilidade 

social, a mobilidade temporal e a mobilidade espacial. A primeira diz respeito à 

mobilidade dos investimentos do capital em diferentes ramos de atividades, com o 

fim de diversificá-las. Assim, a tendência é de que, quanto maior for a capacidade de 

autonomizar o capital excedente dos empresários, maior será a possibilidade de 

diversificar suas atividades, objetivando elevar suas taxas de lucro.  

O autor acima adverte que a mobilidade social não é uma exclusividade das 

grandes empresas. Ela se realiza não somente por meio dessas, associadas a 

grandes empresários, mas também por intermédio dos pequenos e dos médios 

empresários locais e não locais, embora o maior potencial de investimento e de 

diversificação das atividades seja viabilizado por aquelas empresas. 

Nas cidades pesquisadas, esse tipo de mobilidade do capital é praticado 

pelos pequenos e médios empresários locais de distintos setores: serviços, 

profissionais liberais, comerciantes varejistas ou industriais, que têm investido 

frações de seu capital mercantil no setor imobiliário. Dessa maneira, diversificam 

suas atividades econômicas, ampliam suas sociedades e passam a investir, por 

exemplo, na compra e/ou na produção de imóveis (salas comerciais, galpões, 
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terrenos) e de habitações de baixo custo para venda e/ou locação, cujo principal 

consumidor é o segmento populacional de médio poder aquisitivo.  

Parte desses empresários, especialmente os que são proprietários fundiários 

e/ou herdeiros de propriedades periurbanas, passou a incorporar e parcelar 

pequenas glebas de suas terras e a transformá-las em loteamentos residenciais, 

dinamizando suas atividades com a venda de lotes urbanos, associadas ou não à 

produção de habitações. Expandiram suas trocas taxas de lucros, tornando-se 

rentistas, especulando sobre os aluguéis e as propriedades do solo urbano.  

Para corroborar essa forma de mobilidade do capital, como prática 

recorrente entre os principais empresários do setor imobiliário nas cidades 

investigadas, recortamos a fala de um corretor de imóveis, recém-credenciado no 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), em Patos. Ao perguntar 

sobre quem são os novos incorporadores e investidores dos loteamentos 

recentemente implantados na cidade, confirmou a importância da mobilidade social 

do capital mercantil local para o setor imobiliário. De maneira enfática, observou que  

quem tem dinheiro aqui e quem tem terreno tá se aventurando na 
construção de casas, de salas e até loteamentos. [...] Tem 
comerciante, professor, médico construindo só para alugar, por 
causa da demanda que é muito grande, por causa dos estudantes. 
Hoje é um investimento certo [...] pra tem dinheiro sobrando, né? 
Mas, a coisa não tá boa como antes, tem muito imóvel sobrando no 
mercado. [...] tem um dono de terra aqui em Patos que sozinho, abriu 
um loteamento com mais de dois mil lotes, é muita terra46. 

Na fala do entrevistado, a expressão “se aventurando” merece mais atenção 

por conotar que empresários de diferentes atividades convergiram seus 

investimentos para o setor imobiliário, sem levar em conta as variáveis que 

sustentam a dinâmica de funcionamento do mercado de imóveis (oferta/demanda, 

sobreprodução, formação de grandes estoques, política de financiamento etc.). Ao 

retomar as anotações de Abramo (2007), compreendemos que essa convergência 

fez parte do jogo especular, induzido pelos agentes imobiliários locais e não locais, 

que passaram a formular antecipações vantajosas sobre o mercado imobiliário.  

Sob tal perspectiva, a tomada de decisão por parte dos empresários sobre 

as atividades econômicas que irão movimentar seu excedente de capital não passa 

                                                      
46 Entrevista com um corretor de imóveis na cidade de Patos, realizada em março de 2016. 
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por uma deliberação aleatória. Tendo em vista as entrevistas realizadas nas duas 

cidades, com diferentes profissionais do setor imobiliário, as primeiras formulações 

conjecturadas sobre as perspectivas favoráveis para o mercado imobiliário 

coincidiram com a implantação do PAC, em 2007, antecipando-se ao PMCMV 

(2009), programa que incrementaria o setor imobiliário em todo o país.  

Portanto, a tendência de empresários de mobilizarem seu capital, 

independente de qual seja sua fração – mercantil, industrial, financeiro –, é pautada 

por decisões que objetivam ganhos monetários reais de investimento. A implantação 

daqueles programas gerou, no ambiente econômico, uma grande especulação de 

oportunidades de aumento desses ganhos com o mercado imobiliário, sobretudo 

com a produção de habitação de mercado, como discute Shimbo (2010).  

Ao se referir ao PMCMV, outro corretor, entrevistado em Cajazeiras, 

manifestou que “a bola da vez era abrir loteamento e construir casas populares para 

vender”47. Tais proposições nos remetem a Harvey (2005), que entende que a 

capacidade de criar e de organizar o espaço urbano tem como origem um conjunto 

complexo e articulado de forças mobilizadas por diversos agentes sociais, 

produtores (in)diretos desse espaço. 

Com efeito, nessa mobilidade, além de empresários de distintas atividades 

econômicas, identificamos os proprietários fundiários, agropecuaristas ou não, que 

passaram a movimentar seu excedente de capital para atividades imobiliárias. 

Assim, por meio do parcelamento de suas propriedades rurais periurbanas, 

compram e vendem imóveis próprios, como é o caso, por exemplo, dos loteamentos 

Chácara Paraíso, Francisco Gonçalves e Jardim Soledade, em Cajazeiras, e Dr. 

Geraldo Carvalho e Bairro dos Estados, em Patos, entre outros. 

Esse processo de mobilidade corrobora e amplia a apreensão do capital 

como valor em movimento, que precisa de constante fluxo para permanecer como 

valor (HARVEY, 2013). Portanto, a tendência é de que isso ocorra, no tempo e no 

espaço, com mais frequência, conforme a oportunidade de mercado e de uma 

conjuntura macroeconômica e política favoráveis. No tocante à produção imobiliária, 

a mobilidade social do capital impele não somente à mobilidade temporal, mas 

também à mobilidade espacial, ao considerarmos que muitos empresários que 

                                                      
47 Entrevista concedida por um corretor de imóveis, em Cajazeiras, em março de 2015. 
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investem nesse setor procuram as cidades com maior possibilidade de oferta de 

terrenos e mão de obra barata para aplicarem os seus excedentes de capital. 

Portanto, sob tal perspectiva conjuntural, partimos para o segundo tipo de 

mobilidade do capital, assinalada por Lojkine (1997), a temporal, entendida como 

consequência de investimentos do capital em diferentes ramos de atividades, ou 

seja, como consequência da mobilidade social. Tão logo haja a configuração de um 

cenário desfavorável, com reverberações sobre as taxas de lucro, a tendência é a 

descontinuidade, no tempo, dos investimentos das empresas nesse setor. Para o 

autor, isso não quer dizer que eles desaparecerão, mas se tornarão mais precários, 

sobretudo quando consideradas as variações das condições da concorrência e da 

sobreacumulação dos capitais.  

No tocante à produção imobiliária, recentemente, no Brasil, podemos 

considerar que a efervescência da mobilidade social do capital para o setor 

imobiliário perdurou com mais intensidade entre 2009 e 2013 e desacelerou nos 

anos seguintes, com um desaquecimento do mercado. Atrelada a essa mobilidade 

social e temporal, segue-se a mobilidade espacial, que, como o próprio Lojkine 

salienta, pode ser definida como a resultante das duas primeiras mobilidades,  

na medida em que agora ela é diversificada e precária, a localização 
de uma atividade de um grupo monopolista apresenta-se não como 
uma imobilização durável de uma fração (e de uma fração do capital 
num espaço fixo, mas como uma conexão efêmera entre esse capital 
e o conjunto dos valores de uso imóveis e duráveis de determinado 
território (meios de comunicação, meios de consumo coletivos, 
aglomeração de meios de produção e de força de trabalho mais ou 
menos diversificadas, etc) (LOJKINE, 1997, p. 173). 

Assim, empenhamo-nos em analisar a mobilidade do capital local e não 

local, investido, por exemplo, em alguns loteamentos residenciais em Patos e em 

Cajazeiras. Essa análise foi necessária para confirmarmos uma das hipóteses 

arroladas no início da pesquisa sobre a origem do capital na implantação dos novos 

loteamentos residenciais nessas cidades. Nossas conjecturas apontavam para o fato 

de que, devido ao volume, à infraestrutura e à rapidez que caracterizavam a 

implantação dos novos loteamentos residenciais, era necessário grande 

investimento de capital, o que nos levou a considerar que ele não seria apenas local.  
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O próximo quadro (nº 07) registra que, entre 2009 e 2015, dos nove maiores 

incorporadores atuantes em Patos e Cajazeiras, responsáveis pela implantação de 

loteamentos residenciais acima de 1 (um) mil lotes, quatro iniciaram suas atividades 

empresarias em outras cidades paraibanas (São Bento, Cachoeira dos Índios e João 

Pessoa)48 e dois iniciaram em outro estado, como os incorporadores Frederico 

Cavalcanti (Colorado Empreendimentos Imobiliários Ltda) e Carlos Machado (CM 

Empreendimentos Imobiliários Ltda.), oriundos de Pernambuco. 

Quadro 07. Mobilidade do capital dos incorporadores de loteamentos residenciais 
com mais de mil lotes, em Patos e em Cajazeiras/PB – 2009 a 2015  

(continua) 

Loteamento 

(Cidade) 

 Nº de 

 lotes 

Incorpo- 

rador 

Atividade inicial 

(cidade/ano) 

Nº de empresas 

(Estado/s) 

(capital social ) 

Nºde 
sócios 

Outros  

ramos de  

atividades 

Cidade 

(ano) 

Santa  

Clara 

(Patos) 

1.119 

Antônio L. 
Barbosa 

 

Corretagem na 
compra e na 

 venda de imóveis 

(Patos-2010) 

02 

(Paraíba - 01) 

(Goiás - 01) 

(R$ 100.000,00) 

2 
Serviços de 

reboque 
Rio Verde/GO 

(2011) 

Raimundo 

Nóbrega  

Filho 

Corretagem na 
compra e na  

venda de imóveis 

(Patos-2010) 

01 

(Paraíba) 

(R$ 100.000,00) 

1 
Incorporação 

imobiliária 
Advocacia 

Patos/PB 
(2010) 

Morada 

do Sol 

(Patos) 

1.236 

 

Saulus B.  

de Farias 

Comércio 

 varejista 

(S. Bento-2007) 

04 

(Paraíba) 

(R$ 2.616.300,00) 

7 

Loteamentos  

de imóveis 

São Bento/PB 
(2010) 

Incorporação 
imobiliária 

São Bento/PB 
(2013) 

Fábio Félix  

O. Junior 

Compra e venda  

de imóvel 

 próprio 

(J.Pessoa-2009) 

02 

(Paraíba - 01 

(Piauí - 01) 

(R$ 170.000,00) 

2 

Compra e     
venda de     

imóvel próprio 

J.Pessoa/PB 
(2009) 

Incorporação 
imobiliária 

Teresina/ PI 
(2014) 

Itatiunga 

(Patos) 
1.768 

Railson  

 C. da Costa 
Júnior 

Comércio de 
alimentos 

 (J.Pessoa-2007)  

05  

(Paraíba) 

(R$ 650.000,00) 

3 

Construção 
imobiliária 

J.Pessoa/PB 
(2009) 

Produção de 
espetáculos 

São Miguel  de 
Itaipu/PB 

(2012) 

Produção de 
vaquejadas  

São Miguel  de 
Itaipu/PB 

(2013) 

Bairro dos 
Estados 

(Patos) 

2.192 
Sandro A.  

D. de Lima 

Prop. Fundiário 

Incorporações 
imobiliárias  

(J.Pessoa-1995) 

02  

(Paraíba) 

(R$ 1.360.000,00) 

1 

Venda e  

compra de 
imóveis próprios 

Patos/PB 
(1995) 

                                                      
48 As duas primeiras cidades localizam-se no sertão paraibano. Cachoeira dos Índios pertence à 
região de articulação urbano-regional de Cajazeiras e São Bento e está inserida na de Caicó (RN). E 
João Pessoa, a capital do estado, localiza-se no litoral. 
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Quadro 07. Mobilidade do capital dos incorporadores de loteamentos residenciais 
com mais de mil lotes, em Patos e em Cajazeiras/PB – 2009 a 2015 

(conclusão) 

Altiplano  

Vista Nobre;  

Altiplano Bair-
ro das Nações 

(Patos) 

1.417 

Carlos 
Machado 

 Costa 

Aluguel de  

imóveis 

(Recife/1976) 

15 

(Pernambuco - 11) 

(Paraíba - 4) 

(R$ 3.607.516,00) 

17 

Construção de 
edifício; 

incorporação 
imobiliária 

 

 

PE: Recife 

PB: 

Patos 

Araçagi 

C. Grande 

Guarabira 

Itapororoca 

Motel Pombal 

Luar de 
Cajazeiras;  

Luar Campus 
Universitário; 
Luar Cidade 
Universitária 
(Cajazeiras) 

-  

Luar Carmem 
Lêda; Luar 
Campestre;  

Luar Angelita 

(Patos) 

2.011 

Frederico  

Gonçalves 

Compra e 

 venda  

de imóveis 

(Recife/1984) 

51 

(Minas Gerais-01) 

(Pernambuco-50) 

(R$ 137.548.584,00) 

13 

Construção de 
edifício; 

incorporação 
imobiliária; 
holding de 

instituição não 
financeira 

21 cidades: 

PE, PB, AL, 
SE, BA, RN 

 e MG  

2.695 

Comércio 
varejista de 
motocicletas  

 

Uberlândia -  
MG (2007) 

Crystal 

(Cajazeiras) 
1.227 

Vicente P.  

de Araújo 

Comercio 
Varejista 

Combustíveis 

(C. dos Índios/  

2003) 

06 

(Paraíba-04) 

(Ceará-02)  

(R$ 270.000,00) 

3 

Hotéis 
Cajazeiras 

(2008) 

Incorporações 
imobiliárias 

Cajazeiras 

(2012) 

Dorian G.  

de Araújo 

(Prop. Fund./ 

Agropecuário) 

(Cajazeiras/ 

2010) 

02 

(Paraíba) 

(R$ 100.000,00) 

2 

Incorporação e 

 loteamento de 
imóvel próprio 

Cajazeiras 

(2012) 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de pesquisa direta e da consulta ao 
site www.consultasocio.com  e CNPJ Receita Federal, em maio de 2015.  

Dentre esse nove incorporadores, apenas três são empresários locais, cuja 

prática de atividade imobiliária é recente, iniciada a partir de 2010. Dois deles, 

Antônio Barbosa e Raimundo Nóbrega, incorporadores do Loteamento Santa Clara, 

são empresários da cidade de Patos e adquiriram terra por meio da compra de uma 

gleba de 38,8ha da Fazenda Cipó, que se situa na porção oeste da cidade, nas 

proximidades do Bairro Novo Horizonte – a proprietária dessa fazenda, Carmem 

Lêda, já havia desmembrado outras duas parcelas para implantar os loteamentos 

Luar de Angelita e Luar Carmem Lêda, incorporados pela Colorado. 

O terceiro dentre aqueles, Dorian Gonçalves, é de Cajazeiras, e sua 

atividade econômica principal é a agropecuária. Como consta na certidão vintenária, 

em 2011, em sociedade com um empresário não local, comprou de herdeiros de 

http://www.consultasocio.com/
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José Barbosa uma gleba de 28,7ha, localizada no Setor norte, para implantar o 

Crystal I e II. De modo isolado, dentre os novos empreendimentos imobiliários, esse 

é o maior loteamento da cidade, aberto em 2012, com 1.229 lotes, e o que 

apresenta a maior quantidade de habitações construídas (Foto 06). 

Predominantemente, são casas unifamiliares, construídas por pequenos 

construtores locais, para serem vendidas pelo PMCMV, na faixa 2, destinada a 

famílias de baixo e de médio rendimentos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamos, ainda, para o fato de que, dos nove incorporadores listados no 

quadro 07, apenas três tiveram sua primeira atividade empresarial vinculada ao 

setor imobiliário, iniciada antes da década de 2000. São eles: Carlos Machado, em 

1976, Frederico Cavalcanti, em 1984, e Sandro Dutra, em 1995. Os dois primeiros 

possuem grande capital social e mais mobilidade espacial. Atuam em vários estados 

e cidades nordestinas, por meio da empresa Colorado.  

Não por acaso, esses três empresários comparecem com seus 

empreendimentos vinculados ao capital imobiliário e apresentam grande poder de 

investimento em infraestrutura, inovação e ampliação do tempo de financiamento de 

seus imóveis. Igualmente, juntos detêm grandes estoques de terras urbanizadas nas 

áreas mais valorizadas de Patos e de Cajazeiras, cujos loteamentos possuem lotes 

 Fonte: Luciana M. de Araújo, julho de 2016. 

Foto 06. Construção de casas geminadas - Loteamento Crystal, 
Cajazeiras/PB 
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de maior dimensão, variando entre 250 a 350 m², voltados à demanda de 

consumidores de renda média, portanto, com mais capacidade de solvência. 

Os empresários que se inseriram recentemente no setor imobiliário, como é 

o caso dos incorporadores dos loteamentos Santa Clara, Morada do Sol e Itatiunga, 

em Patos, e do Crystal, em Cajazeiras, exercem diferentes atividades comerciais, 

cuja origem do capital advém, sobretudo, do comércio varejista. Pelo exposto, 

sinalizam não somente uma mobilidade social de seu capital, mas, também 

temporal, haja vista o caráter conjuntural desses investimentos, que, em geral, 

convergiram para o setor imobiliário concomitantemente à implantação do PMCMV. 

Portanto, inferimos que o capital dos maiores incorporadores, investido na 

implantação de grandes loteamentos residenciais, provém da mobilidade social, 

temporal e espacial do capital mercantil, em especial, em sua forma comercial. Além 

disso, depreendemos que, em conjunto, esses incorporadores detêm 13.665 lotes, o 

que representa 58,40% do total de lotes urbanizados disponibilizados entre 2009 e 

2015 nas cidades pesquisadas. Isoladamente, as duas incorporadoras 

pernambucanas (Colorado e CM Empreendimentos Imobiliários Ltda) foram 

responsáveis pela abertura de 3.428 lotes em Patos e em Cajazeiras, o que significa 

o monopólio fundiário de 25% do estoque de terras parceladas dos maiores 

loteamentos.  

Ainda sobre a concentração do estoque dessas terras, percebemos que há o 

acúmulo de um grande número de lotes nas mãos de pequenos empresários locais. 

Parte desses empresários adquiriu significativas parcelas de terras urbanizadas com 

fins especulativos. Isso é manifestado pelo dono de um mercadinho local: 

a tendência é a cidade crescer [...] Não sabemos quando é que vai 
ter outra oportunidade de comprar terreno com as facilidades de hoje 
[...] para a gente ficou muito bom, né?!. Eu mesmo comprei vários 
lotes em diferentes loteamentos, que vai dar para fazer um bom 
dinheiro futuramente”49.  

Essa fala evidencia que a abertura de novos loteamentos oportunizou ao 

pequeno empresário não somente a condição de propriedade de terra urbana, como 

também a possibilidade de mobilidade do seu capital mercantil, diversificando os 

                                                      
49 Conversa informal com pequeno comerciante do setor de alimentos de Patos, em março de 2014. 
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seus investimentos. Esses depoimentos foram recorrentes, sendo registrados por 

meio de conversas informais com empresários e proprietários de lotes urbanizados. 

Como informado, muitos desses agentes mobilizam frações de seu capital 

comercial para a compra da terra urbanizada, adquirindo não raras vezes quadras 

inteiras, constituindo uma reserva de bem material para investimentos futuros, a 

serem transacionados segundo a dinâmica especulativa, reguladora do mercado de 

terra urbana. Portanto, a sua aquisição realiza-se como um negócio lucrativo, 

independente da localização e das condições de urbanização do loteamento.  

Nesse sentido, para esses investidores a aquisição e a propriedade da terra 

urbana é tão somente um “bom negócio”, a despeito da existência (ou não) de 

benfeitorias no loteamento. Para eles, o objetivo é a garantia da geração de uma 

renda fundiária. Não percebemos qualquer preocupação ou posicionamento relativo 

às condições ambientais e locacionais do loteamento, tampouco quanto aos 

problemas urbanos advindos do processo de parcelamento da terra rural ou, por 

conseguinte, com uma expansão urbana desordenada. 

4.3 Da expansão territorial de Cajazeiras e Patos à extensão dos problemas 

urbanos 

Como vimos, a recente expansão territorial das cidades pesquisadas resulta 

da transformação de glebas rurais periurbanas em loteamentos residenciais. Grande 

parte dessas transformações é sustentada pelo aporte financeiro empreendido a 

partir da mobilidade do capital local e não local para o setor imobiliário e, por 

consequência, da articulação entre os diferentes promotores imobiliários, muitos dos 

quais não têm as suas atividades econômicas principais vinculadas, originalmente, a 

esse setor. Na esteira dessas transformações, Patos e Cajazeiras vivenciam um 

processo de massificação da produção de habitação de mercado, a qual, de um 

lado, dinamiza o setor imobiliário e a economia local, mas, de outro, amplia os 

problemas urbanos já existentes. 

Para expressar essa massificação, tal como pode ser recuperada pela tabela 

05 (trazida na página 128), comparamos o total de domicílios particulares existentes 

nessas cidades com o total de lotes abertos e postos à venda. De acordo com o 
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Censo Demográfico de 2010, em Patos, existiam 27.955 domicílios particulares 

urbanos e, em Cajazeiras, esse número era de 14.180. Assim, quanto aos lotes 

disponibilizados entre 2009 e 2015, temos o seguinte: os novos lotes urbanizados 

abertos naquela cidade possibilitariam, em potencial, um aumento superior a 50% no 

total de suas construções; já quanto a essa última localidade, essa possibilidade 

equivaleria a um crescimento futuro de mais de 59,6%. 

A dinâmica de implantação dos loteamentos e da celeridade da construção 

de novas habitações demandou a análise de alguns de seus impactos sobre o 

espaço urbano e quanto à sua correção em relação à legislação urbana vigente, em 

âmbito nacional ou local. Para isso, visitamos vinte e cinco construções 

habitacionais em cada uma das cidades investigadas. O procedimento de escolha 

dos loteamentos para visita das obras foi realizado de modo a comtemplar aqueles 

com a melhor infraestrutura e os situados em áreas mais populares, cujo lotes são 

menores, destinados aos segmentos de menor rendimento. 

Em Patos, foram visitados os loteamentos Luar Angelita e Luar Carmem 

Lêda, incorporados pela Colorado, localizados no Bairro Novo Horizonte, e o Bela 

Vista, no Bairro Jatobá, incorporado pela proprietária do terreno. Em Cajazeiras, o 

Luar Campus Universitário e o Cidade Universitária, também da Colorado, e o 

Crystal, todos três localizados no setor norte da cidade. Do total das cinquenta obras 

visitadas, constatamos a composição de um quadro variado de construtores de 

habitações destinadas ao mercado de imóveis, agrupados em três tipos.  

Nessa cidade, o primeiro tipo abrange os construtores vinculados a 

empresas de construção civil, constituídas como pessoa jurídica e inscritas na junta 

comercial com CNPJ, contando com uma equipe técnica de arquitetos e de 

engenheiros civis, sendo a obra diretamente contratada pelo proprietário da 

habitação. Esses construtores igualmente produzem imóveis de diferentes padrões 

para vender no mercado. Esse perfil de emrpesa envolve um terço dentre aquelas 

que atuam nas obras visitadas. Em Patos, houve um registro maior de construções 

executadas por construtoras, todas destinadas à comercialização pelo PMCMV, nas 

modalidades das Faixas 2 e 3, sem prévia contratação pelo consumidor final. 

Inclusive, das obras então em execução, apenas duas, uma em cada cidade, 

estavam à venda nessa última faixa.  
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Predominantemente, as construtoras desse tipo são de capital local. O 

tempo de execução da obra é geralmente mais curto, concluídas entre quatro e 

cinco meses. Os imóveis edificados apresentam um melhor padrão construtivo, com 

área construída que varia de 90 a 130 m², e cujo valor a ser financiado pelo PMCMV 

é normatizado Ministério das Cidades. 

O segundo tipo inclui o grupo de construtores e de pessoas físicas não 

vinculados a empresas de construção civil. São profissionais liberais, funcionários 

públicos, comerciantes varejistas e rentistas que investem seus excedentes de 

capital para a construção de habitações para o mercado. Para esse grupo, a 

construção civil representa uma atividade econômica secundária, não obstante o 

lucro obtido com a venda dos imóveis, em geral, supere os rendimentos de suas 

atividades principais, conforme nos relatou um desses construtores, que possui um 

mercadinho de bairro em Patos.  

Em entrevista, acrescentou que a construção de moradia compensou até os 

anos de 2012 e 2013, quando a demanda era maior. Porém, a desaceleração do 

crescimento econômico, vivenciado no país a partir de 2014, reverberou no setor da 

construção civil, aumentou o custo do material de construção e, por conseguinte, do 

imóvel. Como podemos inferir, esses construtores tendem a migrar, 

temporariamente, seus capitais para o setor da construção civil e os retraem no 

momento de desaquecimento do mercado imobiliário. Portanto, o vínculo com o 

setor é efetivado com o fim de complementar rendimentos.  

A mercadoria produzida por esses construtores ora é destinada à venda, ora 

reservada para locação. O padrão construtivo é bastante simples, em geral são 

casas produzidas com projetos replicáveis, como verificado em diferentes 

loteamentos. Das cinquenta obras visitadas, esse tipo de construtor compõe a maior 

parte dentre aqueles em atuação, estando presente em vinte e uma dessas obras 

(dez em Patos e onze em Cajazeiras), o que implica 42% daquelas investigadas.  

Nesse sentido, mesmo com a massificação da produção imobiliária, a partir 

da implantação do PMCMV, com a propalada modernização do setor imobiliário, a 

configuração indicada acima é uma prática comum na dinâmica da expansão urbana 

então estudada. Diferentemente da implantação dos loteamentos residenciais, para 

os quais houve uma grande inserção do capital não local, quando se trata da 

produção privada da habitação, é aquele grupo de construtores que assume o papel 
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de promotores imobiliários, edificadores do ambiente construído. Dentre eles, há 

também a inserção de pessoas físicas, que são, inclusive, referidas pela sociedade 

local como “construtores”, atuando em 28% das obras visitadas, chegando a 32% no 

caso específico de Cajazeiras.  

Esses últimos produtores imobiliários não são enquadráveis no segundo 

grupo analisado, pois não desempenham outra atividade funcional, tampouco têm 

algum tipo de qualificação na área da construção civil. Para eles, a construção e a 

locação de imóveis representam a atividade econômica principal, são pequenos 

rentistas. Em geral, usam o pequeno capital de giro, oriundos da venda e do aluguel 

de seus imóveis, para construir pequenas moradias, de baixo padrão construtivo, em 

lotes que variam de 125 a 150m2, localizados nos bairros mais populares. São 

moradias erguidas a partir de um “desenho” concebido pelo próprio construtor, 

muitas vezes sem que haja sequer a anuência de um técnico de edificações. 

Na perspectiva de otimizar os seus lucros, o construtor utiliza o máximo 

possível de todo o lote, muitas vezes desdobrando-o em dois, edificando casas 

populares geminadas, com área média construída entre 50 e 70m². Para normatizar 

a construção desse tipo de casa, o Art. 111 da Lei nº 644/1978, relativa ao Código 

de Urbanismo e Obras de Cajazeiras, foi alterado, no tocante à tipificação da 

edificação popular. Essa edificação deve dispor, segundo a Lei 2.022/11, Art. 4º, 

“dos seguintes cômodos: uma sala, um, dois ou três quartos, um ou mais sanitários, 

cozinha, área livre, não podendo a área total da unidade unifamiliar ser inferior a 

70m² (setenta metros quadrados)”50. Essa normativa também redefiniu o tamanho do 

lote mínimo admissível para esse tipo de habitação, nestes moldes:   

será permitida a edificação de casas geminadas, no máximo de 
duas, desde que possua o terreno ou lote a área mínima de 50m² 
(cinquenta metros quadrados), desde que já desmembrados e 
previamente cadastrados pela Secretaria de Planejamento do 
Município (SEPLAN), até a data de 23 de dezembro de 2011, os 
quais se tornam automaticamente regularizados e liberados para 
serem comercializados, inclusive financiados pela Caixa Econômica 
Federal ou outras Instituições Financeiras ou creditícias, as quais 
também se inserem em ZEIS51 (LEI 2.022/11, art. 2º). 

                                                      
50 Antes, a legislação de 1978 estabelecia, nesse mesmo artigo, que a edificação popular deveria ter 
uma área máxima de 70m².  
51 Zona Especial de Interesse Social. 
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Nesse último aspecto, percebemos um retrocesso. Naquele Código de 

Urbanismo e de Obras, a construção de casas geminadas só era autorizada em 

terrenos ou lotes com área mínima de 200m². Ademais, ainda no código, essas 

casas deveriam ter as seguintes características: um aspecto estético, com uma 

unidade arquitetônica definida – embora isso seja não especificado; uma taxa de 

ocupação de acordo com a capacidade prevista para o lote; e comportar muros 

divisórios em sua área de recuo. Vejamos, para tanto, a figura 05.  

Ao atentarmos para essa figura, temos que a perspectiva quanto àquele 

retrocesso ganha evidência, devido à redução da área preconizada para os lotes, 

assim como diante da inexistência do recuo então definido. Ou seja, a imagem nos 

traz o descumprimento também da atual legislação, ante a construção sequenciada 

de várias casas geminadas. 

Nos novos loteamentos, 26% de seus executores passaram a exercer 

atividades de construção civil somente depois do ano de 2009. Em entrevista, o 

proprietário do Loteamento Crystal assinalou que houve um aumento considerável 

de pessoas que passaram a construir a partir da implantação do PMCMV, sendo 

muitos “os marinheiros de primeira viagem no ramo da construção”. À maneira que 

enfatizou, constroem duas ou três casas e, depois, desistem, especialmente por 

causa das exigências vigentes na normatização técnica, fiscalizada pelas agências 

Figura 05. Construção de casas populares geminadas no Loteamento 
Crystal, Cajazeiras/PB  

Fonte: Google Maps, Street view. Imagem de jan., 2012.  



142 

 

financeiras, como a CEF e/ou o Banco do Brasil (BB).  Na tabela 06, buscamos 

sintetizar as variáveis utilizadas na obtenção das informações discutidas acima.   

Tabela 06. Informações sobre obras em execução, visitadas em Patos e 
Cajazeiras/PB – 2014 e 2015 

Informações 

Cajazeiras Patos CJZ + PT 

Nº de 
obras 

visitadas 
% 

Nº de 
obras 

visitadas 
% 

Total de 
obras 

visitadas 

% 

Responsável pela construção 25 100 25 100 50 100 

Empresa construtora (P.Jurídica) 6 24 9 36 15 30 

Construtor pessoa física 
(Atividade secundária) 

11 44 10 40 21 42 

Construtor pessoa física 
(Atividade principal) 

8 32 6 24 14 28 

Finalidade da construção 25 100 25 100 50 100 

Venda pelo PMCMV 17 68 19 76 36 72 

Venda direta pelo construtor 3 12 2 8 5 10 

Para moradia própria 2 8 2 8 4 8 

Para locação 3 12 2 8 5 10 

Tempo para conclusão da obra 25 100 25 100 50 100 

Um ano 4 16 2 8 6 12 

Menos de um ano 21 84 23 92 44 88 

Construiu antes de 2009 25 100 25 100 50 100 

Não 5 20 8 32 13 26 

Sim 20 80 17 68 37 74 

Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de pesquisa direta. 

Com efeito, para quantificar a produção imobiliária em Patos e em 

Cajazeiras, no intervalo entre 2009 e 2015, utilizamos dados fornecidos pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (CREA), a partir das 

Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), e pelas prefeituras municipais, 

onde obtivemos o número de alvarás liberados nesse interstício. Foram emitidas 

19.849 ARTs para ambas as cidades, com uma média de 3,3 mil construções por 

ano. Isso equivale a pouco mais que o dobro daquelas emitidas em 2008 (anterior à 

implantação do PMCMV), nas duas cidades, que somaram 1.411 anotações, como 

demonstrado no gráfico 01, seguinte. 
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Esse número de ARTs incluiu obras de construções e de reformas de 

imóveis comerciais e residenciais registradas. As obras exclusivamente residenciais 

somaram 4.818, o que correspondeu a 24,2% do total emitido entre 2009 e 2015, 

sendo 2.110 para a cidade de Patos e 2.708 para Cajazeiras. Em ambas, a média 

anual de produção de habitação representou 688 novas moradias, das quais, mais 

de 90% foram construções de habitações unifamiliares.  

Lembramos que a ART é um documento legal, que facilita a fiscalização e 

certifica a regularização da construção. Além disso, identifica as características do 

empreendimento a ser construído e/ou reformado e o técnico responsável pela 

execução da obra registrado no CREA. Os dados apresentados, com base nesse 

documento, assumem um caráter de análise aproximado, mas não representam a 

totalidade do número de obras erguidas nas duas cidades, pois ficam de fora desses 

dados as inúmeras edificações erguidas informalmente, sem o registro no CREA 

e/ou na prefeitura. Portanto, “não existem” para o exercício fiscalizador dos órgãos 

municipais e/ou estaduais competentes. 

Além disso, ao confrontar o número de ART emitida pelo CREA com o de 

alvarás fornecidos pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras (PMC), identificamos uma 
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Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, com base em dados do 
CREA/Patos e do CREA/Cajazeiras. 

Gráfico 01. Emissão de ARTs nas cidades de Patos e de Cajazeiras/PB – 
2008 a 2015 
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significativa divergência quanto ao número de obras registradas na cidade. Naquele 

mesmo intervalo considerado, dados da PMC trazem a liberação de 6.043 alvarás, o 

que significa o dobro do total de ARTs emitidas.  É grande também a discrepância 

entre o número de alvará e o de habite-se, que somou 3.480, o que representa 

57,5% em relação ao número de alvarás emitidos.  

A par desses dados, repassados diretamente pelos órgãos oficiais 

competentes, não só podemos questionar os procedimentos de regularização da 

produção habitacional nessa cidade como também ratificar sua imprecisão quando 

se trata da quantificação relativa à construção. Nesse sentido, parece claro que a 

nova produção habitacional surge marcada por irregularidades, a contar pela falta do 

habite-se, um documento de liberação do imóvel construído para o uso efetivo, 

depois de ser fiscalizado por técnicos da prefeitura.  

O habite-se certifica a conformidade da obra, segundo o projeto aprovado 

pela prefeitura, para o qual foi emitido o alvará de construção, e atesta se ele está 

de acordo com a legislação urbana, especialmente com o código municipal de obras. 

Vale destacar que o ritmo acelerado da produção imobiliária, em particular da 

habitação, não tem sido devidamente acompanhado pelo poder público. E a 

ineficiência do controle fiscalizador, referida pelo pelas prefeituras locais como 

resultante da falta de agentes fiscais, contribui para produzir imóveis fora dos 

padrões normativos da legislação urbana. 

Para a cidade de Patos, os dados também são questionáveis, embora 

estejam mais equiparados. A prefeitura informou o total de alvarás e de habite-se 

sem especificar a finalidade de uso, se residencial ou comercial. São referentes ao 

período entre 2011 e 2015, pois os anos de 2009 e 2010 não foram localizados nos 

arquivos. Cotejados, o número de habite-se representou quase 90% em relação ao 

de alvarás, que foi de 2.070. Por sua vez, o total de ARTs emitidas naquele primeiro 

interstício foi 9.952.  

Quando remitida a políticas de planejamento, a recente expansão urbana 

nos impõe duas preocupações. A primeira refere-se à possibilidade de formação de 

grandes adensamentos residenciais e populacionais em determinados setores da 

cidade, notadamente onde foram implantados os loteamentos destinados à 

população de menor rendimento. A segunda é tocante à expressiva abertura de ruas 

e de quadras nas cidades pesquisadas, demonstrada no Quadro 08. 
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Quadro 08. Números da expansão urbana decorrentes dos loteamentos 
implantados nas cidades de Patos e de Cajazeiras/PB – 2009 a 2015 

Cidade 
Área total 

loteada (m²) 

Área total 

dos lotes (m²) 

Área verde 

(m²) 
Total de lotes 

Total de 

quadras 

Total de 

ruas 

Patos 6.648.909,43 4.006.215,90 572.515,55 13.994 667 300 

Cajazeiras 3.386.688,05 2.115.240,76 303.978,34 8.230 388 267 

TOTAL 10.035.597,48 6.211.456,66 876.493,89 22.224 1.055 567 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de dados primários obtidos nos 
cartórios de registro de imóveis das cidades de Patos e de Cajazeiras.  

 

A par desses dados, à medida que os loteamentos forem sendo ocupados, 

incidirá sobre o poder público, em curto e em médio prazos, a demanda pela 

provisão de infraestrutura e de equipamentos de uso coletivo e de serviços. Dentre 

eles, a ampliação do abastecimento de água, da rede de esgotamento, dos serviços 

educacionais, de saúde, lazer e cultura. Com efeito, a considerar as recorrências 

históricas, o atendimento a demandas como essas não é pautada em princípios de 

equidade social, o que repercutirá na distribuição diferenciada de serviços, segundo 

setores mais valorizados pelos agentes imobiliários e/ou por determinadas classes 

socialmente privilegiadas. 

Outro dado relevante, arrolado por meio do exame dos memoriais de 

incorporações dos loteamentos, diz respeito ao não cumprimento da delimitação 

adequada das áreas mínimas para uso social. No item referente à área verde, 

apenas a legislação urbana de Cajazeiras especifica o percentual a ser reservado, 

por meio da Lei Complementar de Parcelamento do Solo, de 2004. Conforme 

estabelece em seu Art. 15, deve ser destinado, no mínimo, 15% da área total da 

gleba loteada para praças, parques e áreas verdes. 

Entretanto, esse percentual não chega a 10%. A delimitação dessa reserva é 

negligenciada pelo poder público desde a aprovação do projeto urbanístico do 

loteamento, que, antes de ser registrado, deve ser escrutinado pelos técnicos da 

área de planejamento urbano do município. Na totalidade dos registros analisados, 

essa inobservância é comum, especialmente quanto aos pequenos loteamentos 

populares, com área reduzida e lotes de menor dimensão. Nesse âmbito, há casos 

em que a reserva de área verde não chega a 4%, sendo agravante o fato de que, 
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nesse tipo de loteamento são frenquentes os lotes desmembrados, com potencial 

repercussão no adensamento da sua ocupação. 

Feitas essas ponderações, ressaltamos que essas cidades, postas sob um 

processo de expansão recente, com significativo espraiamento dos seus tecidos 

urbanos, não estão isentas de problemas urbanos estruturais, tampouco vivenciam 

um processo de “desenvolvimento” urbano “esplendoroso”, como alguns corretores 

de imóveis expressaram. Problemas estruturais, atados a contradições e 

desigualdades históricas, depõem contra o discurso da “modernização” das cidades 

aqui estudadas. 

À luz de uma dialética do espaço social, condicionado e condicionador da 

organização espacial e das formas espaciais, os processos urbanos de 

parcelamento do solo e de expansão territorial nas cidades pesquisadas, reforçam a 

fragmentação e as desigualdades dos espaços intraurbanos. Isso também é 

evidenciável quando analisamos a legislação urbanística, em especial a de 

Cajazeiras. Nessa cidade, a Lei Complementar do Parcelamento do Solo, de 2004, 

estabelece diferentes padrões dimensionais para os lotes urbanos, conforme cada 

um dos seus setores. Vejamos: 

Art 14 - O parcelamento do solo em loteamento, deverá atender aos 
requisitos urbanísticos que seguem: 

I - O tamanho padrão do lote urbano é de 360m² (trezentos e 
sessenta metros quadrados) para as áreas urbanas situadas a leste 
e a nordeste da malha urbana: 

§ 1º -  Entende-se como segmento leste da área urbana a que se 
situa a leste dos loteamentos Jardim América, Jardim Oásis e 
Primavera I e II, até o perímetro urbano. 

§2º - Compreende a porção nordeste da área urbana o que se 
localiza: 

a) A norte do canal de sangria do Açude Grande até o perímetro 
urbano, no sentido norte; 

b) E a leste do segmento de reta, que parte do eixo da via Benedito 
Gomes de Sousa/José Donato Braga, em sua extremidade norte, e a 
leste até a PB-393, em direção a São João do Rio do Peixe. 

II - O lote do restante da área urbana, deverá ter área mínima de 
200,00m² (duzentos metros quadrados) com testada mínima de 
10,00 m (dez metros)  

III - Nos programas de habitação popular para a população de baixa-
renda, executados pela Prefeitura Municipal ou órgão da 
Administração Indireta, é tolerado o lote mínimo de 136m² (cento e 
trinta e seis metros quadrados), com uma testada mínima de 8,00 m 
(oito metros), respeitado o sistema viário definido em lei específica. 
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Para os setores leste e norte, que correspondem, respectivamente, às 

imediações da BR 230, saída para João Pessoa, e às proximidades da UFCG, o 

padrão mínimo do lote é de 360 m². Como visto, dentre as novas áreas de 

expansão, esses dois setores são os mais valorizados no mercado imobiliário52.  

Nos demais setores, o tamanho padrão é de 200m², admitindo-se um 

mínimo de 125 m², com frente mínima de oito metros, quando for para o uso de 

programas voltados à população de baixa-renda, executados pela Prefeitura ou por 

órgãos da Administração Indireta53. Todavia, essa legislação não tem sido 

observada, ante a construção de habitações em lotes com dimensões inferiores, 

erguidas e comercializadas privadamente. Dizem respeito a bairros que abrigam 

trabalhadores assalariados e migrantes da zona rural, em que foram abertos os 

loteamentos residenciais de menor valor venal: São Francisco, Casas Populares, 

Pôr do Sol, Remédios, Capoeiras, Tecedores, dentre outros.  

Pelo exposto, temos uma prática de urbanização desigual, incompleta e 

injusta, nos termos discutidos por Santos (2013) e por Souza (2003), com a 

anuência do poder público local e da sociedade. Uma prática que aproxima de 

interesses privados mais imediatos, em detrimento dos desejados e/ou pontuados 

como fundamentais para a coletividade.  

Nesses moldes, a conformação territorial traçada a partir da seletividade 

socioespacial intraurbana representa a marca inexorável da produção capitalista do 

espaço urbano, reprodutível em diferentes escalas geográficas e territoriais. Isso 

também é verdadeiro em relação à celeridade do deslocamento do capital imobiliário 

em direção às pequenas e às médias cidades. 

No capítulo seguinte, discutiremos a participação do Estado como 

importante promotor imobiliário, que, por meio do estabelecimento de novas 

diretrizes para a política nacional de habitação, contribuiu, de modo decisivo, para a 

expansão urbana não somente das grandes cidades, assim como daquelas de 

pequeno e de médio portes, em todo o país. Com efeito, nas duas cidades 

analisadas, o ponto de partida foi a implantação do PMCMV, a partir de 2009.  

  

                                                      
52 O valor médio de um lote no Jardim Soledade, em 2015, era de oitenta mil reais. No Luar Campus 
Universitário e o Luar Cidade Universitária, localizados no norte, a média chegava a vinte mil reais. 
53 Isso está em conformidade com Lei Federal nº 6.766/79 (parcelamento do solo urbano).  
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5 

O ESTADO E A PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA EM PATOS E EM 

CAJAZEIRAS: INTERPOSIÇÕES E CONVERGÊNCIAS 

A cidade é um grande negócio, e a renda 
imobiliária, seu motor central! 

(Ermínia Maricato, 2015) 

No decorrer desta tese temos sustentado que a celeridade da produção 

imobiliária registrada em Patos e em Cajazeiras, entre os anos de 2009 e 2015, está 

inscrita no contexto da atual Política Nacional de Habitação (PNH), institucionalizada 

em 2004, no governo Lula. Como assinalam Paiva (2007), Shimbo (2010) e Fix 

(2011), essa política foi implantada em um momento de crise internacional, marcado 

pela queda do crescimento econômico e por um recuo das políticas públicas, que 

impactaram diretamente sobre o emprego no Brasil. Para os referidos autores, essa 

crise, vivenciada no final do século XX, teve como fio condutor as transformações na 

dinâmica de acumulação do capital, que impuseram uma nova ordem econômica 

comandada pelo sistema financeiro global.  

 Para Paiva (2007), no cerne dessas transformações estão a centralização e 

a concentração de capitais, a desregulamentação dos mercados nacionais, a 

liberalização financeira, o regime de taxas de câmbio flexíveis, a redução da 

autonomia dos Estados nacionais em relação à gestão de suas políticas 

macroeconômicas e a volatilidade de capitais. Todas elas, (in)diretamente, elevaram 

o risco de propagação de reações adversas no sistema financeiro, o que resultou em 

impactos, mais ou menos duradouros, na economia global. Evidentemente, o Brasil 

não estava imune a essa propagação, cujos efeitos, a considerar sua condição de 

economia emergente, refletiram, de forma nociva, na economia nacional. 

 Em meio a esse contexto, conforme analisam Maricato (2009, 2015) e 

Rolnik (2015), a PNH institucionalizada no governo Lula tem como um dos eixos o 

PMCMV, o qual compreende a ampliação de subsídios para a aquisição da moradia 

nova e a requalificação daquelas em condições precárias, com a criação de 
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diferentes linhas de crédito habitacional54, assim como a necessidade de 

incrementar novos postos de trabalho, notadamente na construção civil, com a 

perspectiva do reaquecimento da economia.  

Essencialmente voltada para a produção habitacional, com financiamento a 

longo prazo para as famílias de baixo e de médio rendimentos, a PNH atuou sobre a 

produção imobiliária, massificando-a nas grandes e médias cidades55 – nas quais a 

demanda revelou-se bem expressiva. Para atender essas famílias, o Estado interpôs 

novas normatizações jurídicas e regulatórias ao mercado imobiliário e afiançou a 

maior participação de incorporadores e de construtores no processo de produção 

habitacional para aquele segmento.  

Com isso, o Estado também induziu mais mobilidade social e espacial de 

frações do capital, as quais foram atraídas para o setor imobiliário, empregadas 

tanto na produção da habitação social quanto na habitação de mercado ou na 

”habitação social de mercado” (SHIMBO, 2010). Composto por famílias com 

rendimento de até dez salários mínimos, esse mercado passou a ser o principal 

público-alvo das incorporadoras e construtoras, passando essas a investir em 

diferentes centros urbanos, inclusive naqueles localizados fora das regiões 

metropolitanas. 

Desse modo, a PNH vigente impulsionou a inserção das cidades não 

metropolitanas no circuito da produção privada da habitação em larga escala e atraiu 

agentes imobiliários, que encontraram na “habitação social de mercado” e no 

mercado de lotes urbanos um nicho lucrativo para aportarem seus capitais. Isso vem 

a demonstrar que o capital migra sempre para os setores mais propícios à 

acumulação e à continuidade do fluxo dinheiro – mercadoria – mais dinheiro. Ou 

seja, “capital-dinheiro, que se transforma em mercadoria e retorna a sua forma 

dinheiro durante um longo período de tempo” (RIBEIRO, 1997, p. 107). 

No curso dessa transformação, o capital bancário que, em geral, refere-se 

ao capital de empréstimo, torna-se fundamental para o financiamento da produção 

imobiliária, tanto na incorporação – quer de terra para lotear, quer para edificar –, 

                                                      
54 Apesar de Mendonça (2013) diferenciar crédito habitacional de crédito imobiliário, porque este 
envolve o financiamento de imóveis residenciais e comerciais, empregaremos esses termos de forma 
indistinta. Na literatura especializada, eles são usados como sinônimos.  
55 Sobre a produção imobiliária em cidades médias indicamos a leitura das teses de Doutorado de 
Amorim (2014); Spinelli (2015) e Ramos (2006). 
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quanto na construção e na aquisição da moradia. Esse capital é basilar para o setor 

imobiliário, no acesso ao crédito para construção56 e/ou financiamento. Segundo 

Harvey (2013), o acesso ao bem imóvel requer um significativo desembolso, que vai 

além da aquisição direta para a maior parcela da sociedade. Esse autor registra que 

para a moradia ser produzida como uma mercadoria, torna-se 
essencial o aluguel ou o empréstimo de dinheiro. Sem as 
intervenções do proprietário, do sistema de crédito e do Estado, o 
acesso ao capital seria negado a uma forma de produção muito 
extensa e básica [...]. Quando o sistema de crédito vem em socorro, 
ele permite que alguns consumidores economizem (em troca de 
juros) e que outros façam empréstimo e paguem tanto os juros 
quanto o principal durante um período de tempo estendido 
(HARVEY, 2013, p. 313). 

Com esse registro, assinalamos a importância da subvenção governamental, 

e, por decorrência, do papel do Estado. É ele que garante, também, a circularidade 

do capital, por meio da política de crédito imobiliário, o que incrementa o setor 

imobiliário. Na esteira dessa discussão, compreendemos que a lógica capitalista de 

produção do espaço urbano consolida a cidade como um grande negócio, não para 

todos, mas para poucos. A habitação, assim como a terra urbana, permanece como 

mercadoria especial, com alto valor de troca e de difícil acesso para os 

trabalhadores assalariados, sobretudo aqueles que compõem o “segmento 

econômico” relativo à população de baixo e médio rendimentos. 

Mesmo com a ampliação da produção habitacional e das políticas de 

financiamento, uma grande parcela da população continua sem acesso à moradia, 

conforme analisaremos, a par de referências à manutenção do déficit habitacional 

como indicador dessa carência. Isso implica conjecturarmos que a atual PNH, no 

que respeita à produção da habitação de interesse social (HIS), não tem 

contemplado, efetivamente, as demandas da população mais pobre, cujo rendimento 

mensal soma até três salários mínimos, portanto, inserida nas linhas de crédito 

subvencionadas diretamente pela União, previstas no PMCMV.  

A considerar o volume de produção de novas moradias e a expansão do 

setor imobiliário, verificados a partir de 2009 no Brasil, isso se revela contraditório, 

                                                      
56 De modo geral, Topalov (1979a, p. 61) define estas duas etapas por meio do “ciclo do capital de 
empréstimo à produção (dinheiro-dinheiro): o capital que o banco empresta às empresas de 
construção civil, para financiar seu capital circulante [e do] ciclo do capital de empréstimo à circulação 
(dinheiro-dinheiro): o capital do banco que empresta aos compradores de habitações”.  
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em dada medida. Com a análise de Melazzo (2013) sobre a produção habitacional 

pelo PMCMV, é inquestionável que a nova PNH repercutiu em mudanças 

substanciais na forma de produção e de apropriação da cidade. Porém, tais 

mudanças acentuaram as desigualdades inerentes à expansão urbana, bem como 

os conflitos entre os diferentes agentes produtores do espaço urbano. 

Em vista disso, o Estado desempenha distintos papéis no que concerne à 

produção imobiliária. Interpõe-se como instituição, definindo marcos jurídicos 

regulatórios e institucionais, ora atuando como agente financeiro, a subvencionar 

créditos imobiliários, ora como destacado agente imobiliário, responsável pela 

edificação de habitações de interesse social, por meio das companhias estaduais de 

habitação, por exemplo. No âmbito daquela produção, projeta-se como viabilizador 

econômico e mediador dos agentes privados, em conformidade com seus interesses.  

Com esse foco, discutiremos a produção imobiliária no âmbito da atual PNH, 

com o fim de apreender a importância da ampliação do crédito habitacional, tendo 

como base empírica os dados da produção habitacional contratada pelo PMCMV. 

Na sequência, analisaremos o déficit habitacional, buscando estabelecer uma 

aproximação com os dados do PMCMV, nas cidades de Patos e de Cajazeiras. 

5.1 A Política Nacional de Habitação e o crédito habitacional pós-2004 

A atual PNH consolidou o novo Sistema Nacional de Habitação (SNH), por 

meio do qual o governo federal instituiu uma série de modalidades de programas de 

captação de recursos financeiros com o fim de prover subsídios para a aquisição de 

imóveis novos57 e/ou custeio de materiais de construção para reformas ou 

requalificações de imóveis usados. Essas modalidades não só favoreceram a 

expansão dos sistemas de financiamentos, como também ampliaram a inserção de 

agentes privados no processo de produção habitacional.  

A esse respeito, Rolnik (2015) enuncia que a expansão dos sistemas de 

financiamentos tem como característica o modelo de subsídios para a demanda, que 

direciona a disponibilização direta de recursos públicos aos compradores de 

imóveis. Afirma a autora: “o raciocínio por trás dos programas de subsídios para a 

                                                      
57 A Lei nº 11.997/2009 considera imóvel novo a unidade habitacional com até 180 (cento e oitenta) 
dias de “habite-se” (Art. 1º, § único, inciso II). 
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demanda é o de que mesmo famílias de menor renda poderão mobilizar suas 

poupanças para financiar suas moradias no livre mercado” (ROLNIK, 2015, p. 111).  

Esse modelo constituía uma das propostas-base do Projeto Moradia, 

elaborado no ano de 2000 pelo Instituto Cidadania, com apoio dos movimentos 

sociais, e coordenado, na época, por Lula, então candidato à presidência da 

República. Segundo Shimbo (2010, p. 73), o projeto tinha como destaque a 

“necessidade de se facilitar o acesso ao crédito habitacional para as camadas 

médias e baixas da população” e de implementar mecanismos de redução dos 

custos de produção, viabilizando subsídios para as famílias mais pobres. 

Então, no mercado privado de habitação, os compradores com níveis de 

rendimento médio e alto têm a possibilidade de adquirir sua moradia com subsídios 

provenientes de um fundo público, de poupança (SBPE) ou de fundo de garantia 

(FGTS). Esse incentivo visa ampliar o mercado e estabelece um vínculo maior entre 

o Estado e os consumidores beneficiados pelo “auxílio” concedido pelo governo.  

Para Rolnik (2015), desde o governo de FHC, tanto o SFH quanto o FGTS 

são reputados como os principais elementos da política habitacional. Este último 

funding continua essencial no financiamento a partir da CEF. Portanto, mudanças 

estruturais na política habitacional voltadas a famílias de baixo rendimento passam, 

inevitavelmente, por uma redefinição na orientação do crédito habitacional e, por 

conseqguinte, no Sistema Financeiro Imobiliário. Conforme advertiu, a concentração 

da destinação dos recursos do FGTS a famílias mais pobres somente seria possível 

com a retomada da produção habitacional pelo mercado, voltada à classe média, 

reativando o crédito imobiliário por meio dos recursos do SBPE. 

Por sua vez, Fix (2011) admite que a atual PNH resultou na extensão da 

produção habitacional privada para as famílias de baixa renda, antes restrita aos 

segmentos de médio e de alto poder aquisitivo. Para isso, o SNH constituiu um 

desenho institucional da PNH, cuja implantação ocorreu gradativamente, em 

conformidade com a adesão dos estados e dos municípios e com a aprovação do 

marco regulatório que o sustenta, segundo o Ministério das Cidades (2004).  

Os recursos financeiros sob a gestão do governo federal foram canalizados 

para as famílias de rendimento baixo, que concentravam 92% do déficit habitacional. 

Para contemplar os diferentes níveis de rendimentos dos consumidores, o novo SNH 
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Figura 06. Estrutura institucional do Sistema Nacional de Habitação – 2009 

Fonte: Banco Central do Brasil. Disponível em: 
http://www.bcb.gov.br/pre/evento/arquivos/2013101/2010317PainelIIIRenataGoncalves

.pdf. Acesso em: set., 2016. 

foi estruturado em dois subsistemas e passou a funcionar de acordo com o perfil da 

demanda e com fontes distintas de recursos (ROLNIK, 2015).  

Um deles é o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), 

para construir habitações de interesse social (HIS), voltadas a famílias com médio ou 

baixo rendimento. Esse subsistema atua com diferentes programas e linhas de 

financiamento, principalmente dentro do PMCMV, a saber: Programa Nacional de 

Habitação Urbana (PNHU); Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), Fundo de 

Desenvolvimento Social (FDS) e Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).  

 

 

O outro subsistema, o Sistema Nacional de Habitação de Mercado (SNHM), 

destina-se a fomentar a produção de moradias para os segmentos de rendimento 

familiar acima do teto estabelecido para o PMCMV, ou seja, acima de dez salários 

mínimos. Com isso, foram ampliadas as possibilidades de obtenção de cartas de 

crédito e de empréstimos para o financiamento de imóveis, por meio de operações 

http://www.bcb.gov.br/pre/evento/arquivos/2013101/2010317PainelIIIRenataGoncalves.pdf
http://www.bcb.gov.br/pre/evento/arquivos/2013101/2010317PainelIIIRenataGoncalves.pdf
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contratadas pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SPBE), vinculado 

ao SFH ou ao Sistema Financeiro Imobiliário (SFI)58.  

A figura 06 sintetiza a estrutura institucional desses dois subsistemas: O 

primeiro subsistema nos interessará mais diretamente, devido aos subsídios 

governamentais previstos pelo PMCMV. De acordo com a Secretaria Nacional de 

Habitação do Ministério das Cidades, em seu primeiro ano de implantação, a 

produção de habitação de interesse social foi financiada com recursos oriundos do 

FAR, sendo a CEF a única instituição financeira atuante59. No computo geral, a 

considerar que os contratos com esse banco foram iniciados a partir do mês de julho 

de 2007, em seis meses, firmou-se uma demanda de recursos superior a seis 

milhões de reais, que foram destinados à produção de 148 mil unidades em 

dezenove estados brasileiros60. 

A partir de 2010, o governo passou a realizar a modalidade Oferta Pública 

de Recursos (OPR)61, destinada à subvenção financeira para o beneficiário pessoa 

física, com a finalidade de operacionalizar a construção de moradias populares em 

municípios com população de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes. Segundo a Lei 

11.997/2009, a OPR é uma modalidade diretamente gerenciada pelo Executivo 

Federal para prover recursos para as instituições e os agentes financeiros do SFH, 

observada a disponibilidade orçamentária e financeira da União. A produção 

habitacional promovida por essa modalidade também foi destinada às famílias com 

renda de até três salários mínimos.  

A implementação efetiva de tal modalidade possibilitou a adesão de um 

número maior de municípios ao PMCMV e ampliou, a partir de 2010, a produção 

habitacional financiada pela Faixa 1 (até três salários mínimos). Em 2009, na 

Paraíba, só a cidade de João Pessoa havia aderido ao programa com atendimento 

nessa faixa, cujo empreendimento previa a contratação de 584 unidades 

                                                      
58 Criado em 1997, a partir da Lei nº Lei nº 9.514/97. 
59 Hoje, além da CEF, o Banco do Brasil também funciona como instituição financeira do PMCMV. 
60 Foram eles: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, São Paulo e Tocantins. 
61 Até 2013, só os municípios com mais de 50 mil habitantes podiam aderir ao PMCMV, dentro da 
Faixa 1. Mas, pela Portaria nº 363/2013, do Ministério das Cidades, aqueles com população inferior 
ou igual a 50 mil habitantes foram inseridos no programa. Isso o ampliou consideravelmente, uma vez 
que mais localidades passaram a acessar os recursos do FAR e do PNHU. Para saber mais sobre 
esse assunto, sugerimos a consulta da Lei nº 12.424/2011. 



155 

 

habitacionais. Nos anos seguintes, com a extensão do PMCMV para os pequenos 

municípios, a produção de HIS no estado totalizou mais de trinta e seis mil novas 

moradias até o ano de 2015, das quais mais de dez mil foram financiadas pela 

modalidade de OPR, ou seja, 30% do total de unidades habitacionais inseridas na 

Faixa 1, absorvendo mais de 225 milhões de reais subvencionados pela União.  

Na Paraíba, de modo geral, o peso maior das contratações para a produção 

habitacional, na Faixa 1, vinculadas ao SNHIS, tem o FAR (57%) e a Oferta Pública 

(30%) como as principais modalidades de financiamento. As demais – Entidades, 

PNHR e FAR Urbanização –, somam apenas 13%. Quanto às cidades analisadas, 

os financiamentos pelo SNHIS, vinculados ao PMCMV, ficaram restritos a Patos, 

onde foram feitas três contratações, todas vinculadas ao FAR, com uma soma de 

recursos financiados de 46,7 milhões de reais, sob a gestão financeira do BB e da 

CEF. Por sua vez, Cajazeiras não efetivou contratações nessa modalidade. 

O quadro 09 sintetiza as linhas de financiamentos, os programas vinculados 

ao PMCMV e os seus objetivos, em âmbito nacional. Três desses programas, 

relativos ao FAR e à OPR, para os municípios com menos de 50 mil habitantes, e o 

Fundo de Desenvolvimento Social, são direcionados, exclusivamente, às famílias 

com rendimento de até três salários mínimos, cujo financiamento enquadra-se na 

Faixa 1. Para financiar os subsídios contratados por esses programas, os recursos 

são oriundos do Orçamento Geral da União (OGU), em parceria com as demais 

esferas administrativas – o governo estadual e o municipal.  

Todos esses programas se voltaram a famílias com rendimento mensal até 

dez salários mínimos62, com a oferta de créditos subvencionados pelo SFH, a partir 

de recursos federais em articulação com os governos estaduais e municipais. As 

habitações financiadas com recursos do FGTS também atendem a famílias com 

esse nível de rendimento, inseridas nas Faixas 2 e 3, com vantagens de créditos 

variáveis, conforme a renda familiar e a localização regional do imóvel a ser 

                                                      
62 Em 2009, o salário mínimo equivalia a R$ 465,00. Porém, chamamos a atenção para as recentes 
atualizações dos valores limitados por faixa de rendimento familiar. Disponível em: 
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SalarioMinimo/EVOLEISM1940a2016.pdf. Acesso em: jul. 
2015. 

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SalarioMinimo/EVOLEISM1940a2016.pdf
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adquirido63. Nesse caso, incluem-se custos com encargos adicionais relativos a 

taxas de administração, manutenção de contrato e taxas de juros. 

Quadro 09. Linhas de financiamento e programas do PMCMV64 

Programa Objetivo 

Programa Nacional de 
Habitação Urbana (PNHU) 

Promover a produção ou a aquisição de novas unidades 
habitacionais ou a requalificação de imóveis urbanos para 
famílias com renda mensal de até dez salários mínimos. 

Programa Nacional de 
Habitação Rural (PNHR) 

Subsidiar a produção ou reforma de imóveis para 
agricultores familiares e trabalhadores rurais, cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse dez salários mínimos. 

Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR) 

Atender famílias com renda mensal de até três salários 
mínimos na área de atuação do FAR.  

Oferta Pública 

de Recursos1 

Atender famílias com renda mensal de até três salários 
mínimos, em municípios com população de até 50 mil 
habitantes, denominado de PMCMV até 50 mil. 

Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 

Atender famílias com renda mensal de até dez salários 
mínimos. 

Fundo de Desenvolvimento 
Social (FDS) 

Atender famílias com renda mensal de até três salários 
mínimos, organizadas em cooperativas habitacionais ou 
mistas, associações e demais entidades privadas sem fins 
lucrativos, visando à produção, à aquisição e à 
requalificação de imóveis urbanos. 

1. A partir de 2011, com a Lei nº 12.424/2011. 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, com base na Lei Federal nº 
11.977/2009. 

O FGTS é uma importante fonte de recursos para a política habitacional e de 

saneamento no país e essencial para viabilizar o PMCMV, devido à sua maior 

participação no processo de financiamento da moradia. Como bem admite Rolnik 

(2015), na economia política da habitação, esse fundo e seus recursos são 

entendidos como uma peça central do SNH, por representar uma poupança 

compulsória de todos os trabalhadores formais, diferentemente da caderneta de 

poupança, que é voluntária e apresenta variações em sua captação que podem 

comprometer o funding destinado à produção imobiliária.  

                                                      
63 Para diferenciar essas faixas, o programa garante um subsídio complementar de até R$ 23.000,00 
reais só para a Faixa 2. Com exceção das modalidades de financiamento vinculadas ao SNHIS, a 
outra base de captação de recursos do SNH está apoiada no FGTS e no SBPE. Os valores 
apresentados nesta subseção são referentes ao salário mínimo de 2011, na segunda fase do 
PMCMV. Na terceira fase, no ano de 2016, o subsídio para a Faixa 2 poderia chegar até ao valor de 
R$ 27.500,00, com taxas de juros entre 6% e 7% ao ano. 
64 Para atualizar os dados deste quadro, sugerimos consultar a Lei nº 12.424/2011 e o Portal Minha 
Casa, Minha Vida. Disponível em: http://www.minhacasaminhavida.gov.br/. Acesso em: jun., 2014. 

http://www.minhacasaminhavida.gov.br/
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A partir de 2011, ano em que foi implantada a segunda fase do PMCMV, nos 

governos Dilma Rousseff (2011–2016), houve um crescimento contínuo dos 

financiamentos habitacionais com recursos do FGTS e do SBPE65. Todavia, em 

2015, ambos sofreram um declínio. Segundo o IPEA (2015), isso está relacionado 

ao aumento do desemprego. Não somente ocorreu uma retração do número de 

postos de trabalho, como também uma queda do nível de ocupação, o que refletiu 

na informalidade e no rebaixamento do rendimento salarial. Por conseguinte, devido 

à conjuntura econômica desfavorável, registrou-se uma desaceleração de demanda 

de financiamento habitacional em ambas as fontes de captação de recursos. 

As alterações realizadas no sistema de financiamento imobiliário, sob o 

controle do Banco Central, a partir de 201066, obrigaram os bancos a aplicarem, no 

mínimo, 65% do saldo das cadernetas de poupança em operações de financiamento 

imobiliário. Do montante destinado a essas operações, pelo menos 80% deve ser 

empenhado para o financiamento habitacional no âmbito do SFH, e o restante em 

operações de financiamento imobiliário contratadas a taxas de mercado.  

No SFH, os créditos habitacionais são concedidos a pessoas física e/ou 

jurídica (empresarial) para a aquisição de imóveis novos ou usados e para a 

construção. Os financiamentos destinados a imóveis comerciais obrigatoriamente 

são regidos pelas taxas de mercado. No sistema de habitação de mercado, via SFI, 

os financiamentos realizados com essas taxas provêm de diferentes fundings 

alternativos, como, por exemplo, as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e os 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)67, cuja cobrança das taxas é livre e 

sem limites de crédito a ser financiado (ROLNIK, 2015). 

Para justificar as mudanças no SFI68, o governo argumentou que, no período 

anterior, o mercado imobiliário brasileiro não foi capaz de ampliar a oferta de 

                                                      
65 Entre 2009 e 2014, houve um crescimento percentual de investimentos habitacionais dos recursos 
do SBPE igual a 189,60% e do FGTS, 274,77%. Indicamos a consulta à Resolução nº 3.932/2010 do 
Banco Central do Brasil, que altera e consolida as normas sobre direcionamento dos recursos 
captados em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do SBPE. 
66 Resolução nº 3.932/2010 do Banco Central do Brasil. 
67 São títulos de crédito nominativos, escriturais e transferíveis, lastreados em créditos imobiliários, 
previstos na Lei 9.514/97, que regula o Sistema de Financiamento Imobiliário. 
68 Quando criado em 1997, as dificuldades na captação de recursos e a conjuntura econômica 
desfavorável, agravada pela falta de competitividade dos títulos de crédito de habitação, contribuíram 
para que o SFI não lograsse êxito. Na época, a falta desses títulos, os quais correspondiam aos 
CRIs, foi justificada pela insegurança jurídica nos contratos e pela falta de um mercado secundário 
para a liquidez de títulos garantidos em recebíveis imobiliários (MCIDADES, 2004). 
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moradia mesmo para os segmentos de renda média. Para reverter a “insegurança” 

manifestada pelos incorporadores imobiliários, pelos produtores da habitação de 

mercado e pelas instituições financeiras, a PNH redefiniu o sistema e instituiu novos 

parâmetros regulatórios, com o propósito de incentivar o conjunto desses agentes a 

participarem mais do mercado imobiliário e a construir para uma grande parcela da 

população atendida por recursos subsidiados pelo PMCMV nas faixas 2 e 3.  

De fato, com a reformulação, o governo afiançou para esses agentes – 

especialmente para as médias e as grandes empresas incorporadoras e 

construtoras bem como para os pequenos construtores privados – mais segurança 

jurídica, transparência e credibilidade, o que os atraiu para o mercado habitacional 

(CBIC, 2004), e garantiu regime especial de tributação às incorporações imobiliárias 

e às construções de unidades habitacionais contratadas no âmbito do PMCMV, 

conforme Instrução Normativa da Receita Federal nº 1.435/2013.  O resultado foi 

mais capilaridade dessas empresas e dos agentes imobiliários na produção de 

novas unidades habitacionais por todo o país.  

Embora haja a inserção de novas práticas institucionais e normativas para 

ampliar a produção imobiliária, isso não significa que elas garantam uma política 

habitacional equânime para os diferentes segmentos da população que carecem de 

moradia. Consideramos que a conformação operacional dos processos de produção 

habitacional é marcada por um descompasso, no que respeita à provisão de 

moradias para as famílias de baixo rendimento. Igualmente, está longe de atingir 

mais autonomia em relação à lógica capitalista de produção, tornando-se, cada vez 

mais, sujeita às imposições do capital imobiliário, fato que favorece a grandes e 

médios empresários do setor da construção, em especial incorporadores e 

construtores. Ora, se a cidade se consolida como um grande negócio, a produção 

imobiliária é a possibilidade de realizá-lo, como veremos a seguir. 

5.1.1 Do crédito habitacional ao financiamento imobiliário: o negócio é a 

produção imobiliária  

Como indicado, a gerência do governo federal sobre os subsistemas do 

Sistema Nacional de Habitação, que são o SNHIS e o SNHM, constitui um marco 

para a consolidação da atual política de habitação, notadamente para o PMCMV. 
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Com base em Maricato (2015), lembramos que a criação desse programa 

sistematizou a reforma do financiamento imobiliário, que vinha sendo “ensaiada” a 

partir dos anos de 1990, nos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Nesse curso, o volume de financiamento de crédito e de subsídio destinado 

à produção de novas unidades habitacionais realizados pelo SFH atingiu a cifra de 

288,8 bilhões de reais, no tocante ao PMCMV (Faixas 1, 2 e 3), no período de 2009 

a 2015. Já o montante advindo de recursos do SBPE envolveu R$ 183,9 milhões de 

reais (ABECIP/BACEN, 2016). Do valor financiado por meio do PMCMV, 71,5% 

foram recursos do FGTS.  

Ainda recorrendo a Maricato (2015, p.39), temos que a “simbiose entre 

governos, parlamentares e capitais de incorporação, de financiamento e de 

construção, promoveu um boom imobiliário que tomou as cidades de assalto”. Sob 

essa lógica, destacamos a contradição que perpassa a política habitacional ao 

pensarmos a sua imbricação com o espaço urbano e a cidade como um todo. Afinal, 

formalmente, os investimentos em habitação devem ser concomitantes àqueles em 

infraestrutura. Porém, os valores destinados a saneamento básico e infraestrutura 

urbana, naquele mesmo período, a partir do FGTS, chegaram a R$ 54,6 bilhões, que 

representam cerca de cinco vezes menos que aqueles destinados à habitação 

(CEF/CBIC, 2015).  

A tabela 07 detalha o quantitativo de financiamentos imobiliários realizados 

pelo sistema de habitação de mercado, com recursos da caderneta de poupança 

(SBPE), para a aquisição de imóveis novos e usados e para a construção por 

contratos de pessoa jurídica ou física. Como a CEF informa, esses financiamentos 

podem ser feitos via SFH ou SFI, este último com taxas de mercado e de juros 

diferenciadas69. Em ambos, o tempo máximo para o financiamento é de até trinta e 

cinco anos, sem limite de renda, individual e/ou familiar. Logo, são modalidades de 

financiamentos voltadas para os segmentos de médio e alto rendimentos.  

 

 

                                                      
69 Cartilha do Crédito Imobiliário da Caixa Econômica Federal - Disponível em: 
http://www.caixa.gov.br/Downloads/habitacao-documentos-gerais/Cartilha_Credito_Imobiliario.pdf. 

Acesso em: mar., 2016. 
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Tabela 07. Brasil: Financiamentos imobiliários para a aquisição ou construção 
habitacional com recursos do SBPE, em unidades habitacionais – 2009 a 2015 

 

AQUISIÇÃO (unidades) 

PERÍODO IMÓVEL NOVO IMÓVEL USADO 

TOTAL 
2009 a 
2015 

SFH 
Taxa de 

Mercado1 
Total SFH 

Taxa de 
Mercado 

Total 

631.096 55.408 686.504 1.099.587 65.366 1.164.953 1.851.457 

CONSTRUÇÃO (unidades) 

PERÍODO PESSOA JURÍDICA PESSOA FÍSICA 

TOTAL 
2009 a 
2015 

SFH 
Taxa de 
Mercado 

Total SFH 
Taxa de 
Mercado 

Total 

821.791 103.196 924.987 109.798 9.213 119.011 1.043.998 

TOTAL = AQUISIÇÃO + CONSTRUÇÃO  2.895.455 

1 Taxa de mercado: imóveis adquiridos ou financiados pelo Sistema Financeiro Imobiliário. 
Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de informações do Banco de 
dados – CBIB. Base dos dados: Estatísticas básicas – SBPE – SFH/BACEN. 

Temos acima que, expressivamente, dos quase 2,9 milhões de 

financiamentos habitacionais no país, cerca de 92% envolveu aqueles efetivados 

dentro do SFH, sendo bem limitado o número tangente a  financiamentos com taxa 

de mercado, via SFI. Outro dado expressivo é o quantitativo de financiamentos por 

meio daquele sistema feitos por pessoas jurídicas para a construção de habitações. 

Nesse caso, recorre-se às agências de fomento, como a CEF e o Banco do Brasil, a 

par das regras estabelecidas pelo governo federal. Em geral, a variável pessoa 

jurídica é relativa a empresas de construção civil, incorporadores e/ou construtores 

que constroem privadamente para o mercado, no âmbito ou não do PMCMV.  

Os números acima sinalizam uma tendência à celeridade no ritmo de 

expansão territorial nas cidades brasileiras. Nesse sentido, reafirmamos como 

preocupação o descompasso entre esse ritmo e as políticas de planejamento urbano 

nelas observáveis. O poder público não vem exercendo o seu lugar normativo e 

fiscalizador no que tange a esse planejamento, o que contribui para agravar a baixa 

qualidade dos serviços básicos e de infraestrutura disponibilizados para a sociedade 

local, conforme vimos em Patos e em Cajazeiras.  

Com efeito, para além da produção de moradia como uma demanda social, 

o quantitativo de imóveis construídos e adquiridos é perpassado pela subordinação 

do espaço urbano a diferentes frações do capital. Daí a especulação imobiliária e 
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fundiária, articulada à elevação do preço da habitação e da terra urbana, como 

asseveram Maricato (2015), Rolnik (2015), Amorim (2015), entre outros estudiosos.  

Concordamos com a metáfora de Cano (2010), que, olhando o presente e 

descrevendo o passado, admite que “não há o que comemorar. Tudo continua como 

dantes, no quartel de Abrantes...”. No presente, assim como no passado, tanto a 

política habitacional quanto a de crédito imobiliário ensejado pelo Estado acomodou, 

historicamente, os interesses do capital mercantil das construtoras e empreiteiras de 

grandes obras de infraestrutura, das empresas de transporte e de comunicação, dos 

bancos e imobiliárias. Nas palavras de Cano, “desse conluio, surgia a cooptação 

entre esse capital e as instituições públicas, ampliando os horizontes da corrupção e 

da especulação imobiliária local” (CANO, 2010, p.19).  

Na seção seguinte, tratamos de nossa segunda inquietação e situamos as 

aproximações entre a atual PNH e o déficit habitacional. 

5.2 O déficit habitacional e a atual Política Nacional de Habitação  

Uma análise cuidadosa dos relatórios do déficit habitacional no Brasil da 

Fundação João Pinheiro (FJP), referentes aos anos de 2009 a 201470, atesta a 

continuidade da manutenção elevada da carência de moradias novas, sobretudo 

para atender às demandas da população de baixa renda. Segundo a FJP, esse 

indicador compreende a “noção mais imediata e intuitiva de necessidade de 

construção de novas moradias para a solução de problemas sociais e específicos de 

habitação detectados em certo momento” (FJP, 2016, p. 26).  

Apesar de o déficit habitacional ser um indicador cauteloso por causa de 

suas variáveis, como advertem Bolaffi (1977) e Azevedo (1982), desde sua criação, 

em meados da década de 1990, ele tem sido considerado no delineamento de ações 

e de programas governamentais, no âmbito das políticas de habitação e de 

urbanização, em diferentes esferas da gestão administrativa. Assim, nesta seção, o 

tomamos como referência para refletir sobre as demandas e a produção de novas 

                                                      
70 Usamos o intervalo entre 2009 e 2014 devido à disponibilidade de dados da Fundação João 
Pinheiro em seus relatórios sobre o Brasil e a Paraíba. Para a análise de Patos e de Cajazeiras, o 
interstício foi o do Censo Demográfico, conforme esclareceremos adiante. 
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moradias pelo PMCMV, estabelecendo algumas aproximações em relação ao Brasil, 

à Paraíba e às cidades de Cajazeiras e de Patos. 

5.2.1  Déficit habitacional como indicador de necessidades de novas moradias  

Furtado, Lima Neto et al (2013, p. 2) referem que o déficit habitacional é um 

indicador que “contribui para a formulação e avaliação da política habitacional, na 

medida em que orienta o gestor público na especificação das necessidades das 

moradias”. De acordo com a FJP (2015), o déficit habitacional envolve diretamente 

as deficiências do estoque de moradias, tanto para repor aquelas depreciadas, 

quanto para incrementar o seu quantitativo, ou seja, esse indicador aponta para a 

necessidade de construção de novas unidades habitacionais. 

A partir da composição de um quadro que mapeia o déficit habitacional, 

constitui-se um indicador que pode subsidiar os agentes públicos das diferentes 

esferas de governo a nortearem os programas e as políticas habitacionais, com a 

possibilidade de levar em conta o rendimento familiar. Igualmente, focar as principais 

demandas de adequação à habitabilidade das populações em situação de risco, por 

exemplo. Entrecortado por variáveis socioeconômicas, o uso desse indicador 

demanda cautela e análise contextualizada, quantitativa e qualitativa.  

Isso porque, periodicamente, os seus componentes passam por vários 

arranjos decorrentes de novas dinâmicas socioeconômicas, o que requer contínuas 

revisões, atualizações conceituais e metodológicas das suas variáveis formadoras. 

Para compô-las, a FJP tem como fonte de dados a Pesquisa Nacional de Amostra 

por Domicílio (PNAD) e o Censo Demográfico, ambos realizados pelo IBGE. 

A PNAD é uma pesquisa anual e domiciliar, realizada por amostragem, 

sobre as características demográficas e socioeconômicas da população (sexo, 

idade, educação, trabalho e rendimento) e do domicílio. Promove o computo de 

dados referentes às unidades federativas e a algumas regiões metropolitanas, 

excluindo-se municípios e distritos isoladamente. Por sua vez, o Censo constitui uma 

pesquisa decenal que abrange todo o território brasileiro, arrolando informações 

sobre o país como um todo e sobre os estados, municípios e distritos.  
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Na estrutura metodológica estabelecida pela FJP (2015)71, no cálculo do 

déficit habitacional são consideradas estas variáveis: a) domicílios precários, 

incluindo-se os improvisados e os rústicos; b) coabitação familiar, considerando-se 

as famílias conviventes em mesma moradia e em cômodo; c) ônus excessivo com 

aluguel; e d) adensamento excessivo, ou seja, quando um cômodo é utilizado como 

dormitório para três ou mais pessoas, por maior que seja o espaço disponível.  

Ainda com base na FJP (2015), o déficit habitacional refere-se diretamente 

às deficiências de estoque de moradias, tanto para repor aquelas depreciadas, 

consideradas inadequadas, quanto para incrementá-lo. Nesse sentido, o incremento 

de estoque tem uma relevância maior por incluir “os domicílios improvisadas, parte 

da coabitação familiar e dois tipos de domicílios alugados: os fortemente adensados 

e aqueles em que famílias pobres (renda familiar até três salários mínimos) pagam 

30% ou mais da sua renda para o locador” (FJP, 2015, p. 19). Aqueles que são 

alugados correspondem ao componente tipificado como adensamento excessivo de 

moradores em domicílio alugado.  

Para complementar essas variáveis na tipificação do déficit habitacional, a 

FJP considera a situação do domicílio (rural ou urbano) e a faixa de rendimento 

familiar por salário mínimo. Em conjunto, a análise desses indicadores, em distintas 

escalas geográficas, aponta as discrepâncias quanto à necessidade de moradias 

novas em diferentes regiões e estados brasileiros. Isso reforça a existência dos 

desníveis socioeconômicos.  

Como representado no gráfico 02, a seguir, em termos relativos, ao 

considerar a escala regional, notamos que entre 2009 e 2014 houve uma 

significativa variação no déficit habitacional total, urbano e rural, em todas as regiões 

brasileiras. As maiores demandas por novas moradias concentraram-se no Norte, no 

Nordeste e no Centro-Oeste, cujos índices, embora tenham sofrido uma redução 

nesse intervalo, mantiveram-se elevados, comparados às demais regiões. 

 

 

                                                      
71 No apêndice I, apresentamos o quadro dos principais conceitos e indicadores da metodologia de 
cálculo das necessidades habitacionais, segundo a referida fundação. 
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Gráfico 02. Percentual de déficit habitacional total no Brasil e por região – 
2009 a 2014¹  

1. Percentual em relação ao total de domicílios particulares permanentes. 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, com base nos Relatórios de 
Déficit Habitacional no Brasil (FJP, 2012, 2013, 2015, 2016).   

O gráfico acima registra que a redução do déficit habitacional mais 

exponencial ocorreu na Região Norte (-2,9 p.p), cujo indicador de necessidades de 

novas moradias em 2010 atingiu um percentual superior a 20%, o dobro acima do 

déficit indicado para o Brasil. Na sequência, estão o Centro-Oeste (-2,4 p.p) e o 

Nordeste (-1,8 p.p). Já no Sudeste e no Sul, houve um equilíbrio, com variações 

pouco relevantes, ambas na ordem de 0,3 p.p negativos.  

No que reputa às cidades de Patos e de Cajazeiras, a análise do déficit 

possível feita somente com referência aos anos de 2000 e 2010. Tal como 

justificado, a FJP utiliza como base de cálculo os dados censitários e os da PNAD. 

Para os estados, os indicadores compõem uma série anual, fato que possibilitou 

detalhar bem mais suas variações, diferentemente dos municípios não 

metropolitanos, cuja base de dados é decenal. 

Portanto, para entendermos a carência de novas moradias, entre as 

diferentes escalas territoriais apresentados na tabela 07, tivemos que tomar como 

referência esse último recorte, de viés decenal. Com isso, buscamos estabelecer 

uma melhor aproximação do déficit habitacional entre os distintos níveis territoriais 

para comtemplar as duas cidades. A tabela 08 mostra que, com exceção do estado 
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da Paraíba, nos demais níveis – Brasil, Cajazeiras e Patos – o déficit urbano 

apresentou uma variação para maior, mesmo que em pequena escala. 

Tabela 08. Déficit habitacional total e urbano, por nível territorial e por ano – 2000 e 2010 

Nível 

Territorial 

2000 2010 

Total %¹ Urbano % Total % Urbano % 

Brasil 5.890.139 13,2 4.140.068 11,1 6.940.691 12,1 5.885.528 11,9 

Paraíba 160.194 18,9 118.109 18,9 120.741 11,2 101.214 12,2 

Cajazeiras 1.652 11,6 1.314 11,6 1.978 11,4 1.850 13 

Patos 2.753 11,9 2.637 11,8 4.454 15,4 4.397 15,7 

1. Os percentuais desta tabela foram calculados em relação ao total de domicílios permanentes.  
Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir do Relatório de Déficit Habitacional no 
Brasil - Fundação João Pinheiro. 

No âmbito do território nacional, apesar de manter-se elevado, o percentual 

do déficit habitacional total apresentou uma sensível redução, da ordem de 1,1 p.p. 

Contudo, ao verificar esse indicador para a área urbana, notamos uma elevação de 

0,8 p.p., o qual, em números absolutos corresponde a uma carência de mais de 1,7 

milhões de novas moradias nas cidades brasileiras. Segundo a FJP (2000, 2010), as 

duas regiões que apresentaram os maiores indicadores de carência de moradia 

foram o Sudeste (38%) e o Nordeste (30%), com os estados do Maranhão e da 

Bahia comparecendo com os maiores déficits. Os componentes geradores de 

impacto sobre o déficit urbano foram a coabitação familiar e o ônus com o aluguel 

que, juntos, somaram 73% do total do deficitário.  

Os dados do último Relatório de Déficit Habitacional no Brasil 2013-2014 

(FJP, 2016) indicam que, na escala nacional, ao compararmos o total de unidades 

domiciliares com déficit habitacional, de 2010 aos dias atuais, a tendência é a 

manutenção na ordem dos seis milhões de unidades, com um sensível declínio, de 

pouco mais de 800 unidades domiciliares, entre 2010 e 2014. O relatório em tela 

apontou a necessidade de mais de seis milhões de novas moradias para equacionar 

o déficit em todo o país, dos quais, 5,3 milhões somente para as áreas urbanas, ou 

seja, 87,6% do total. Mais de 80% desse percentual concentra-se na faixa de renda 

de até três salários mínimos e abrange a grande parcela de famílias brasileiras. Em 

termos absolutos, na área urbana, a demanda de moradia nessa faixa de 

rendimento chega a mais de 4,4 milhões.  
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Para as duas cidades destacadas naquela tabela 08, os indicadores de 

déficit habitacional urbano apresentaram um aumento considerável, sobretudo em 

Patos (3.9 p.p.). Dentre os componentes de maior influência nesse aumento, estão o 

ônus excessivo com aluguel (7,6%) e a coabitação familiar (5,5%), principalmente 

nos domicílios com baixo rendimento familiar, ou seja, aqueles com até três salários 

mínimos mensais. Esses dois componentes são os que representam o maior peso 

na conformação do déficit habitacional nas escalas territoriais então assinaladas. 

Na comparação do indicador de carência de novas moradias urbanas entre 

as duas cidades, em termos relativos, Cajazeiras apresentou um aumento menor, 

igual a 1,4 p.p., o que significa uma demanda quase três vezes menor que a 

verificada em Patos. Os dados apontam também uma redução do déficit total 

naquela cidade. Uma explicação para isso está associada à variável relativa ao 

déficit rural, quanto ao qual registrou-se uma redução significativa, conforme dados 

da FJP (2000; 2010)72.   

Em termos gerais, apontamos para uma análise do déficit habitacional 

seguindo uma aproximação com a PNH e, em particular, com a produção de novas 

moradias realizadas pelo PMCMV, enfatizando Patos e Cajazeiras. Todavia, essa 

aproximação compõe-se tão somente como um referencial para a análise alusiva à 

relação déficit/produção, sem pretendermos abarcar a sua totalidade.  

 Destacamos a importância dessa aproximação porque, no decorrer da 

pesquisa, os dados revelados pelo Ministério das Cidades sobre o PMCMV 

corroboraram nossa hipótese inicial, relacionada ao segmento de renda para o qual 

esse programa estava a financiar as moradias produzidas. Partimos destes cenários: 

em Cajazeiras, apesar do déficit habitacional urbano crescente, a gestão local não 

efetivou nenhuma contratação na modalidade FAR, do PMCMV, na Faixa 1; em 

Patos, se o número de novas moradias contratadas nessa faixa não chegou a 

contemplar satisfatoriamente a demanda, como anotaremos adiante, questionamos 

para quem, de fato, estava orientada a produção habitacional por lá efetivada.  

                                                      
72 No decênio em tela, a carência de moradias rurais diminuiu de 11,9% para 4,1%, em função, 
sobretudo, da redução dos domicílios com coabitação familiar, cujo total passou de 209 para 68. 
Como justificativa provável para essa variação, apontamos o assentamento de 101 famílias no 
campo, entre os anos de 2001 e 2006, segundo os dados da Comissão da Pastoral da Terra. Com 
efeito, isso contribui para minorar o número de famílias que convivem em um mesmo domicílio. 
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Igualmente pontuamos: qual o papel desse indicador, déficit habitacional, na 

elaboração da política local de habitação de interesse social? A seguir, fitaremos 

algumas aproximações entre déficit e produção habitacional no âmbito do PMCMV. 

5.2.1.1 Aproximações entre déficit habitacional e produção habitacional pelo PMCMV 

Ao fazermos uma leitura atenta do déficit habitacional nos níveis territoriais 

representados na última tabela (núemro 08) e associá-lo à produção habitacional 

realizada pelo PMCMV, depreendemos que os seus resultados estão aquém das 

demandas relativas à população mais pobre, atinente a famílias com rendimento de 

até três salários mínimos. Isso, embora o Estado tenha anunciado a prioridade de 

investimentos para esse segmento, com subvenção de até 90% do valor do imóvel.  

Começamos por registrar que, apesar do grande volume de novas moradias 

construídas e entregues pelo PMCMV em todo o país, na ordem de 2,9 milhões, 

entre 2009 e 2015, esse total representaria cerca de metade do déficit apontado 

para o ano 2014 pela FJP (2016), sendo este, como registrado, o último relatório da 

Fundação. Igualmente, mesmo que tenham sido contratadas 1,7 milhão de novas 

unidades habitacionais, até outubro de 2016 apenas 58% haviam sido entregues às 

famílias cadastradas (SNH/MCIDADES, 2016). Porém, se considerarmos a faixa de 

renda dos mais pobres, o total de novas habitações produzidas e entregues foi de 

um milhão, um quantitativo que abrange somente 22,7% da demanda urbana.  

Por fim, o poder público apresenta um discurso falacioso em relação à 

assistência prioritária às famílias mais pobres, excluídas do mercado formal de 

habitação. Os dados da produção habitacional confirmam que grande parte dessas 

famílias continua sem acesso à moradia adequada, a considerar o recrudescimento 

do déficit habitacional nessa faixa, ao tempo em que houve um aumento da 

produção habitacional para atender a famílias com rendimento entre três e dez 

salários mínimos – Faixas 2 e 3. Nesse caso, o financiamento é subvencionado pelo 

governo federal, com recursos do FGTS, e inclui taxas de juros médios de até 8% ao 

ano, ou seja, “atende a mutuários nas chamadas operações de balcão”, como 

admitem Krause, Balbim et al (2013, p.19). Vejamos a tabela 09 abaixo. 
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Tabela 09. Déficit habitacional urbano no Brasil, por ano (2009 e 2014), e produção 
habitacional pelo PMCMV1, por faixa de renda domiciliar (2009 a 2015) 

Faixa de renda 
(Salário mínimo) 

Déficit habitacional urbano 
Produção habitacional  

(em milhões) 

2009 2014 2009-2015 

Absoluto 

(em milhões) 
% 

Absoluto 

(em milhões) 
% Contratadas Entregues 

Brasil 5,0 100 5,3 100 4,1 2,8 

Faixa 1 (Até 3 SM) 4,5 90,1 4,4 83,9 1,7 1,0 

Faixas 2 e 3 

(Mais de 3 e até 10 SM) 
0,4 9,9 0,8 16,1 2,4 1,8 

1. Dados referentes à posição em 31/10/2016. 
Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir dos Relatórios de Déficit Habitacional de 
2009 e 2013-2014 da Fundação João Pinheiro e do Ministério das Cidades (SNH/MCIDADES). 

No intervalo destacado quanto à produção habitacional, de 2009 a 2015, a 

maior produção feita pelo PMCMV ocorreu para atender às famílias com 

rendimentos acima de três salários mínimos, para as quais o percentual sobre o 

déficit habitacional total era de 9,9%, em 2009, e de 16,1%, em 2014. O atendimento 

à demanda desse segmento de renda, com financiamentos inseridos nas 

modalidades das Faixas 2 e 3, somaram 2,4 milhões de contratos para aquisição de 

novas moradias, das quais 83% já foram concluídas, sendo 75% entregues. Ou seja, 

quase o dobro do número de contratos de financiamento pela Faixa 1. 

Isso significa, também, que a provisão habitacional realizada pelo PMCMV 

com recursos do FGTS, em atendimento a famílias com mais de três salários 

mínimos, superou o déficit de moradias em mais de um milhão de unidades, 

considerando a demanda desse segmento de renda em 2014. Concordamos com 

Krause, Balbim e Lima Neto (2015, 2013), quando observaram que a produção 

habitacional do PMCMV, nessa modalidade de financiamento, não tinha como único 

foco o atendimento ao déficit, ao focarmos os indicadores que o tipificam. Essa 

produção, portanto, também atendeu a demandas habitacionais pautada no desejo 

individual e/ou familiar por moradia própria. 

Na Paraíba, segundo a FJP, entre 2009 e 2014, o déficit habitacional urbano 

caiu de 10,3% para 9,7%, conforme tabela 10 abaixo. Desse déficit, o percentual 

relativo às famílias mais pobres é o mais expressivo, seguindo um curso variado de 

queda em seus números, de 96,6% para 83,2%, ao tomarmos o mesmo interstício.   
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Tabela 10. Domicílios permanentes urbanos na Paraíba, com déficit 
habitacional e faixa de rendimento por ano – 2009 a 2014 

Ano 

Domicílios permanentes 

Total 
(milhares) 

Déficit habitacional 

Absoluto 
(milhares) 

Relativo 
Até 3 Salários Mínimos 

Absoluto 
(milhares) 

Relativo 

2009 847 85  10 82 96,6 

2010 829 101 12,2 75 75,0 

2011 984 101  10,3 86 84,7 

2012 968 94 9,7 83 88,2 

2013 981 112 11,4 102 90,5 

2014 998  118 11,8 98 83,2 

Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, a paritr dos Relatórios do Déficit 
Habitacional da Fundação João Pinheiro e IBGE/PNAD. 

Ou seja, ao destacarmos a faixa de rendimento familiar de até três salários 

mínimos, temos que a produção de moradia para a população mais pobre, 

relacionada à Faixa 1, segundo a tipificação do PMCMV, não foi satisfatoriamente 

promovida por esse programa, tal como discutido nesta tese. 

Mesmo se incluirmos o total de habitações construídas até 2015, que é 

posterior ao último ano sistematizado pela FJP (2014), o total de unidades entregues 

dentro daquela faixa evidencia uma política habitacional que não prioriza esse 

segmento. O PMCMV foi mais eficaz no atendimento das famílias com rendimento 

acima de três salários mínimos, havendo, inclusive, um equilíbrio entre as unidades 

contratadas e entregues em todo o período analisado, como o quadro 10 registra.  

Quadro 10. Unidades habitacionais contratadas e entregues pelo PMCMV na 
Paraíba, por ano e faixa – 2009 a 2015 

Ano 
FAIXA 1 FAIXA 2 FAIXA 3 TOTAL1 

Contratadas Entregues  Contratadas Entregues Contratadas Entregues Contratadas Entregues 

2009 584 584 1.642 1.611 39 39 2.265 2.234 

2010 6.456 5.528 6.112 5.780 505 164 13.073 11.472 

2011 1.924 1.744 8.184 7.896 345 345 10.453 9.985 

2012 10.242 8.015 7.506 7.436 3.195 306 20.943 15.757 

2013 9.883 1.686 9.647 9.539 2.327 323 21.857 11.548 

2014 6.191 166 12.943 12.295 222 221 19.356 12.682 

2015 1.040 44 11.852 9.360 253 227 13.145 9.631 

Total 36.320 17.767 57.886 53.917 6.886 1.625 101.093 73.309 

1. Esse total inclui as unidades habitacionais financiadas pelo PNHR, embora só 
representem 2,7%. 
Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir dos relatório da  SNH/MCIDADES 
(2016).  
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À luz do quadro, a partir do ano 2013, em relação à Faixa 1, ocorreu um 

descompasso entre o total de unidades habitacionais contratadas e entregues. Entre 

2013 e 2015, essa proporção foi de apenas 11%, em média, bem ao contrário 

daquela verificada entre 2009 e 2012, que teve mais de 80% como média. O atraso 

das obras, segundo a imprensa nacional e paraibana73, pode ser reputado à falta de 

regularidade no repasse do pagamento do subsídio pelo governo federal e à falta de 

cumprimento de algumas normas técnicas, necessárias à conclusão e entrega da 

obra. Todavia, ao inverso, os financiamentos efetuados na modalidade Faixa 2 

apresentaram um aumento, com um equilíbrio entre o número de contratação e o de 

entrega de habitações – das 34.442 contratadas, 90% foram entregues.  

Nesses termos, houve um incremento da produção da habitação social de 

mercado, o que favoreceu os promotores privados da produção imobiliária. Esses 

dados atestam a viabilidade econômica dessa produção e reforçam o viés 

empresarial que o PMCMV assumiu desde a sua implantação, em 2009, ao assistir 

muito mais a demanda habitacional de mercado do que a carência de moradias para 

as famílias mais pobres, carência essa trazida nos relatórios do déficit habitacional. 

O Gráfico 03 nos trás outra imagem quanto ao quadro 10. Com ele, 

visualizamos a discrepância da produção habitacional nas três faixas de rendimento. 

Mais uma vez, destacamos as Faixas 1 e 2. Como sabemos, no tocante à primeira, 

durante o período recortado, essa produção chegou a 36.320 unidades. Na 

aproximação desse dado com os indicadores do déficit habitacional (Ver tabela 09), 

isso representa apenas 31% da demanda relativa a 2014, que era de 98 mil 

moradias, equivalendo a somente 36% sobre o total de unidades então contratadas.  

Quanto à Faixa 1, as unidades concluídas e entregues não supriram nem 

20% do déficit habitacional atinentes às famílias mais pobres. De outro modo, 

quando confrontamos com a soma das unidades entregues nas três faixas, o 

percentual chega a pouco mais de 24%. Já no caso da Faixa 2, as unidades 

entregues correspondem a 73,5% do total. Por fim, ainda quanto àquela primeira 

                                                      
73 Matéria publicada no Jornal da Paraíba, em 16/10/2015, disponível em: 
http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/minha-casa-minha-vida-vira-pesadelo-para-familias-do-
interior.html. Sobre a matéria de falência de construtoras, ver: 
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2015/03/minha-casa-minha-vida-obras-atrasadas-
por-abandono-e-falencia-de-construtoras-1013891719.html, publicada em 16/03/2015. 

http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/minha-casa-minha-vida-vira-pesadelo-para-familias-do-interior.html
http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/minha-casa-minha-vida-vira-pesadelo-para-familias-do-interior.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2015/03/minha-casa-minha-vida-obras-atrasadas-por-abandono-e-falencia-de-construtoras-1013891719.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2015/03/minha-casa-minha-vida-obras-atrasadas-por-abandono-e-falencia-de-construtoras-1013891719.html
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Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir dos relatórios da 
SNH/MCIDADE (2016). 

Gráfico 03. Unidades habitacionais contratadas e entregues pelo PMCMV 
na Paraíba – 2009 a 2015 

faixa, registramos que o total de unidades estregues até 2015 sequer alcançou 

metade o déficit indicado para 2009, que foi ano em que foi implantado o PMCMV. 

 

 

 

 

Esse é um cenário bem diferente daquele tocante ao grupo de famílias 

inseridas no financiamento acima de três salários. Juntas, as unidades habitacionais 

concluídas e entregues nas Faixas 2 e 3 somam mais de 55 mil moradias, o que 

equivale a quase três vezes mais que a demanda indicada pela FJP para as famílias 

desse grupo. Em termos de valor contratado, as discrepâncias entre os dois 

segmentos de renda são também expressivas. Para subsidiar o crédito habitacional 

com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, disponibilizados 

pelo Orçamento Geral da União, nos programas FAR, OPR, Entidades e Rural, 

destinados à contratação de novas moradias pela modalidade Faixa 1, o montante 

investido foi da ordem de R$ 1,4 bilhão, ao longo dos anos analisados na pesquisa. 

Já para os contratos relativos às Faixas 2 e 3, cujas unidades são financiadas para 

pessoas físicas, com recursos oriundos do FGTS, o valor empregado foi pouco 

superior a seis milhões de reais.   

Por fim, a partir dos dados relativos ao PMCMV e ao déficit habitacional aqui 

apresentados, reafirmamos a importãncia desses elementos para uma futura análise 

sobre os “descaminhos” da PNH e do Planejamento Habitacional (PlanHab), que ais 
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apontavam como prioridade a provisão habitacional para as famílias mais pobres. 

Historicamente, é nesse segmento que reside a maior concentração do déficit.   

Afirmamos, pois, a necessidade de uma revisão das diretrizes estabelecidas 

pelo PMCMV. E isso requer que confrontemos a provisão habitacional com a 

dinamização econômica, engendradas pela interposição do Estado em favor da 

produção privada da habitação e, por conseguinte, pela convergência de interesses 

dos diferentes agentes imobiliários na produção da “habitação social de mercado” 

(SHIMBO, 2010). A seguir, trataremos dessa relação para as cidades pesquisadas. 

5.2.2 O déficit habitacional e a produção de habitação em Patos e Cajazeiras 

Segundo observado, para Patos e Cajazeiras os indicadores do déficit 

habitacional fornecidos pela FJP são relativos a 2000 e 2010, calculados com base 

na pesquisa censitária do IBGE. Na tabela 11, no decurso entre esses anos, tais 

cidades apresentaram um aumento do déficit urbano, principalmente a primeira, que 

saiu de um índice 11,8% (2000) e foi para 15,7% (2010) – um aumento de 3,9 p.p.  

Tabela 11. Total de domicílios permanentes e déficit habitacional em Cajazeiras e Patos/PB, 
por ano – 2000 e 2010 

Município 

Domicílio 
permanente/ 

Déficit 
habitacional 

2000 2010 
Taxa de crescimento  

2000-2010 (%) 

Total Urbano Rural Total Urbano       Rural Total Urbano Rural 

Cajazeiras 

Domicílio 
permanente 

14.145 11.327 2.818 17.316 14.201 3.115 22,4 25,3 10,5 

Déficit 
habitacional 

1.652 1.314 338 1.978 1.850 128 19,7 40,8 -62,1 

Patos 

Domicílio 
permanente 

22.952 22.170 782 28.907 27.988 919 26 26,2 17,5 

Déficit 
habitacional 

2.753 2.637 116 4.454 4.397 57 61,7 66,7 -50,8 

Fonte: Elaborada por Luciana Araújo, 2017, a partir de dados da FJP (2000 e 2010)74. 

Nesses municípios, destacamos um aumento no número de domicílios, 

concomitante a um decréscimo no déficit habitacional rural. Em 2010, a zona rural 

de Patos apresentou um índice de demanda de 6,2% em relação ao déficit total, com 

                                                      
74 Aplicativos do déficit habitacional do Brasil: municípios selecionados e microrregiões geográficas, 
2000 e 2010. Disponível em: http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2742-deficit-
habitacional-no-brasil-3. Acesso em set., 2015. 
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a necessidade de 57 novas moradias – metade do que necessitava no ano 2000. 

Igualmente observamos que essa redução foi mais acentuada em Cajazeiras. 

Esse decréscimo relacionaou-se à intensificação da migração campo-cidade, 

e, em Cajazeiras, aos programas de assentamento no campo. Além disso, 

atentamos para o fato de que, entre os dois anos, especialmente com o PAC, 

corformaram-se políticas de apoio ao pequeno produtor, com o Programa de Apoio à 

Agricultura Familiar (PRONAF), e à melhoria da qualidade de vida no campo, com os 

Territórios da Cidadania e o programa Luz para Todos75. Para as regiões inseridas 

na Caatinga, intensificaram-se os programas e as ações de convivência sustentável 

com o semiárido76. Efetivados, esses programas repercutiram nos indicadores que 

configuram a tipificação do déficit e sua consequente incidência, reduzindo-o. 

Na dinâmica da população urbana e rural, no decênio 2000-2010, apuramos 

que ocorreu um decréscimo da população rural em mais de 10% (10,9% em Patos e 

14% em Cajazeiras). Inversamente proporcional, essa redução atuou sobre as taxas 

de crescimento da população urbana, com estes percentuais: em Patos, 10,61%, e 

em Cajazeiras, 13,19%. Ainda para efeito de análise, consideramos o total de 

domicílios urbanos permanentes que foi fornecido pela FJP no período em tela. 

Ainda em relação à Tabela 11, os seus dados também mostram que, no ano 

de 2010, os percentuais de déficit urbano nesses municípios em relação ao total de 

domicílios representaram 98,7% e 93,5%, respectivamente. Uma realidade 

associável às suas elevadas taxas de urbanização, que foram de 96,6% e 81,2%, na 

mesma sequência. Ainda no tocante a esse déficit, e nessa ordem, averiguamos que 

no intervalo considerado houve um crescimento bem diferenciado, o qual, em termos 

de pontos percentuais, correspondeu a 2,94 p.p. e 13,99 p.p.  

Em relação ao déficit habitacional total, a necessidade de novas moradias 

em Patos é três vezes maior do que em Cajazeiras. No mesmo intervalo, o 

crescimento de domicílios particulares urbanos correspondeu, na devida ordem, a 

                                                      
75 No Balanço do PAC (2010), entre 2004 e 2010, investiu-se R$ 10,2 bilhões em programas de 
infraestrutura social e urbana na Paraíba, sendo feitas mais de 50 mil ligações de energia elétrica. 
76 Nesse aspecto, destacamos a atuação do Instituto Nacional do Semiárido (INSA), da Articulação do 
Semiárido Brasileiro (ASA) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT) – entidades que asseguram 
suporte técnico e organizacional para viabilizar o desenvolvimento da produção agropecuária e das 
cadeias produtivas sustentáveis em comunidades rurais. Segundo Silva et al (2014), em 2000/2001, 
foram criados o Programa de Formação e Mobilização para a Convivência com o Semiárido e o 
Programa de Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC). 

 



174 

 

26,2% e a 25,3%. Ao relacionarmos esse índice com a diferença sobre o total de 

domicílios urbanos com déficit, constatamos que, em Patos, por exemplo, 30% dos 

domicílios que surgiram no decênio em tela indica a existência de déficit 

habitacional. Em Cajazeiras, essa mesma relação é de 18%, o que sugere a 

ocorrência de uma melhor condição de habitabilidade do domicílio. Porém, isso não 

significa que houve uma redução da carência de novas moradias nessas cidades, 

pois, como já demonstrado, o déficit habitacional aumentou consideravelmente. 

Com base nesses indicadores, complementamos a nossa compreensão 

quanto à demanda por moradia nas cidades analisadas, individualizando as 

variáveis formadoras do déficit habitacional urbano em 2010. Voltamos à FJP, com 

um detalhamento relativo aos indicadores que configuram o déficit habitacional. 

Fazemos isso a partir da próxima tabela, que enumera as variáveis que compõem 

esse déficit, com destaque para a inadequação de infraestrutura do domicílio77.  

Tabela 12. Total de domicílios por variável do déficit habitacional nas cidades de 
Cajazeiras e de Patos/PB – 2010 

Variáveis do déficit habitacional 
Cajazeiras  Patos  

  Nº de domicílios % Nº de domicílios  % 

Total de domicílios particulares urbanos 14.201 100 27.988 100 

Total do déficit habitacional urbano 1.850 13,02 4.397 15,71 

Renda familiar de até 3 SM 1.442 77,94 3.521 80,00 

Coabitação familiar 660 35,67 1.541 35,04 

Ônus excessivo com aluguel 946 51,13 2.192 49,85 

Domicílio precário 42 2,27 101 2,29 

Adensamento excessivo de domicílio lugado 202 10,91 562 12,78 

Domicílio com inadequação de infraestrutura¹. 4.127 29,06 3.402 12,15 

1. Considera-se a falta de algum componente: saneamento, iluminação, abastecimento de 
água e/ou coleta de lixo. Número relativo ao total de domicílios particulares urbanos. 
Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de dados da FJP (2010)78.  

 

Como consta no relatório de déficit habitacional, as habitações inadequadas 

são as que “não proporcionam condições desejáveis de habitação, o que não 

implica, contudo, necessidade de construção de novas unidades” (FJP, 2016, p. 24). 

Lembramos que esse indicador só é válido para os domicílios urbanos.  

                                                      
77 Os domicílios inadequados apresentam “carência de infraestrutura, adensamento excessivo de 
moradores em domicílios próprios, problemas de natureza fundiária, cobertura inadequada, ausência 
de unidade sanitária domiciliar exclusiva ou em alto grau de depreciação” (FJP, 2016, p. 24). 
78 Cf. nota 74. 



175 

 

A partir dos dados contidos nessa última tabela, depreendemos que em 

Cajazeiras e em Patos: a) a maior demanda por novas habitações urbanas abrange 

igualmente as famílias cujo rendimento é de até três salários mínimos, o que 

corresponde ao componente de maior concentração e de grande peso para a 

formação do déficit; b) o percentual do ônus excessivo do aluguel supera o da 

coabitação familiar, totalizando, respectivamente, 49,85% e 51,13% sobre a 

demanda habitacional urbana. Esse dado ratifica o primeiro, se levarmos em conta o 

percentual de famílias com baixo rendimento; e c) acumularam uma crescente 

necessidade não somente de novas moradias, mas também da implantação de 

algum tipo de infraestrutura básica, especialmente na cidade de Cajazeiras, 

considerando o elevado índice de inadequação de infraestrutura da habitação.  

A confrontação dos indicadores do déficit habitacional com os dados da 

produção de habitações sociais, no intervalo de 2000 a 2015, valida quão 

inexpressiva foi a atuação do Estado, em diferentes esferas administrativas, na 

provisão de habitações de interesse social nas duas cidades. Tal fato reflete, na 

escala local, a conjuntura econômica desfavorável, configurada nas décadas 

anteriores, 1980 e 1990, com reverberação nos anos seguintes, além da 

descontinuidade das políticas e dos programas habitacionais interrompidos a partir 

da extinção do BNH, na segunda metade da década de 1980. 

Lucena (2014) assevera que a extinção desse banco reduziu os programas 

habitacionais para as cidades de porte médio e o agravamento do quadro 

econômico, que marcou o país nos anos de 1980 e 1990, dificultou a 

disponibilização de recursos do governo federal para os estados e os municípios. 

Assim, “os municípios com uma baixa arrecadação tributária e poucas fontes 

alternativas de recursos, como era o caso de Patos, tinham chances mínimas de dar 

continuidade a uma política de habitação e/ou de obras de urbanização” (LUCENA, 

2014, p. 76).  

A autora acrescenta que, nessa cidade, com a redução da transferência de 

recursos da União e do governo estadual para prover habitação popular, poucas 

foram as obras de urbanização e de habitação social efetivamente financiadas por 

intermédio de parcerias entre o governo estadual e o municipal. Em verdade, houve 

um verdadeiro vácuo na produção habitacional entre as décadas de 1980 e 2000, 
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que só foi retomada, em maior escala, a partir da nova PNH do governo de Lula, 

com o PMCMV, conforme ainda discutiremos. 

 Nesse mesmo contexto de corte orçamentário e de desarticulação das três 

esferas administrativas para o fomento da habitação de interesse social, destacamos 

que, em Cajazeiras, a realidade não difere da assinalada por Lucena (2014) ao 

referir-se a cidade de Patos. No final dos anos de 1970, o Plano Diretor de 

Cajazeiras enfatizou a necessidade de minorar o déficit habitacional quantitativo e o 

qualitativo, ao apontar que a média de pessoas, por domicílio, era de cinco 

moradores, a dividir edificações de, aproximadamente, 12 a 15 m², muitas delas de 

taipa, situadas em áreas com inadequações físico-sanitárias.  

Naquele contexto, esse déficit foi estimado em 366 moradias, classificadas 

pela PMC como “sub-habitações”. Na década seguinte, em 1982, conforme trazido 

no quadro 11 (Na página seguinte), abaixo, a ínfima produção de HIS realizada pelo 

governo estadual, por meio da Companhia de Habitação Popular (CEHAP-PB), não 

supriu 50% da demanda orientada pelo Plano Diretor daquela cidade. 

Posteriormente, em meio à via-crucis institucional percorrida pela área habitacional, 

do decorrer do processo de redemocratização política até o governo de Collor (1990-

1992) 79, novas unidades foram construídas em Cajazeiras com longos intervalos de 

tempo. 

Como demonstrado nesse mesmo quadro, nos anos de 1990, em ambos os 

municípios não foi registrada a produção de HIS gerenciada pela esfera 

administrativa estadual. Só no segundo governo Fernando Henrique foi que a 

CEHAP-PB retomou os investimentos, por meio do Projeto Mariz, e implantou um 

pequeno conjunto habitacional com trinta unidades. 

Em Patos, os dois maiores conjuntos habitacionais, que compreendiam 61% 

das moradias, foram erguidos ainda durante a Ditadura Militar, sob o agenciamento 

financeiro do BNH.  Os dados relevam que só a partir do governo de Lula foi que a 

produção habitacional de interesse social foi continuada, inclusive com quantitativo 

de produção que se distanciaria muito dos períodos anteriores, embora ainda 

bastante deficitária, no que atina àquelas de interesse social. Esse foi um cenário 

recorrente em outras cidades brasileiras e corrobora as afirmações de Maricato 

                                                      
79 Cf. ARRETCHE, 1996. 
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(1998) e de Bonduki (2008), quando sentenciam que, até meados da década de 

1990, os governos de Collor de Melo, Itamar Franco e FHC pouco investiram em 

programas de produção de habitação popular. 

Quadro 11. Relação dos Conjuntos habitacionais construído pela 
CEHAP/PB, 1967 a 2016, nas cidades de Patos e Cajazeiras/PB (Continua) 

Cidade Nome do conjunto 
Ano de 

implantação 

Nº de unidades 

habitacionais 

Patos 

Belo Horizonte (Noé Trajano) 1967 305 

Emergência (Bivar Olinto) 1982 400 

Projeto Mariz 2000 30 

Pró-Moradia 2008 170 

Vista da Serra 2014 136 

Virgílio Trindade (Vista da Serra II) 2014 109 

Total 1.150 

Cajazeiras 

Emergência (Casas Populares) 1982 160 

Conso – Pio X 1988 374 

Projeto Mariz 2000 30 

Pró-Moradia 2014 60 

Pró-Moradia 2014¹ 150 

Cidade Madura 2016 40 

Total 814 

1. O início da construção dessas unidades foi em 2008.  
Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de dados da CEHAP/PB 
(Ver o Anexo C)  

Por conseguinte, não incorremos em equívocos ao associar o crescente 

aumento do déficit habitacional urbano, verificado entre os anos de 2000 e 2010, à 

falta de políticas habitacionais em Patos e em Cajazeiras, com o escamoteio do 

enfrentamento dessa problemática pela gestão pública municipal. Acrescentamos a 

esse roteiro o aumento do contingente populacional migrante para a cidade, somado 

ao trabalho assalariado urbano, cuja remuneração atua de modo determinante sobre 

o perfil predominante de famílias com baixo rendimento. Nelas, segundo dados 

censitários do IBGE (2010), em mais de 70% dos domicílios urbanos, o rendimento 

domiciliar era de até um salário mínimo, tal como referido na próxima tabela.  

Já aqueles cujo rendimento situa-se entre três e cinco salários 

correspondem a menos de 3% do total dos domicílios, chegando a 419 em 

Cajazeiras e a 734 em Patos – um total que é superado pelo montante de domicílios 

sem rendimento, como verificável. 
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Tabela 13. Cajazeiras e Patos/PB: total de domicílios urbanos por rendimento 
domiciliar – 2010 

Cidade 

Total de domicílios urbanos 

 
Total 

 

Até 1 SM1 
(%) 

Mais de 
1 a 3 SM 

(%) 

Mais de 
3 a 5 SM 

(%) 

Mais de 
5 a 10 SM 

(%) 

Mais de 
10 SM 

(%) 

Sem 
Rendimento 

(%) 

Cajazeiras 14.180 
10.202 
(71,9) 

2.733 
(19,2) 

419 
(2,9) 

239 
(1,6) 

74 
(0,5) 

513 
(3,6) 

Patos 27.955 
20.799 
(74,4) 

4.960 
(17,7) 

734 
(2,6) 

377 
(1,3) 

152 
(0,5) 

933 
(3,3) 

Total 42.135 
31.001 
(73,5) 

7.693 
(18,2) 

1.153 
(2,7) 

616 
(1,4) 

226 
(0,5) 

1.446 
(3,4) 

1. SM – Salário mínimo 
Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir do Censo Demográfico 2010 
(IBGE). 

Para além da tabela, dois outros dados, com base censitária em 2010, são 

merecedores de nota. O primeiro se refere ao número de moradores por domicilio 

urbano, que, nas duas cidades, manteve-se bem elevado. Em 80% dos domicílios, 

residem de duas a cinco pessoas. A renda per capita correlata registrada de 60,4% 

dessas pessoas foi de até um salário, dado que ratifica a condição de coabitação de 

um grande número de famílias conviventes, portanto, a demandar novas habitações.  

O segundo dado diz respeito à quantidade de pessoal ocupado assalariado 

entre 2009 e 2014. De acordo com o IBGE e o Cadastro Central de Empresas, 

nesse intervalo, tanto em Patos quanto em Cajazeiras, cresceu, consideravelmente, 

o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho com remuneração salarial. 

Respectivamente, constatamos um incremento de 55,2% e de 17,3% sobre a 

população ocupada, porém se manteve uma média salarial de 1,6 salário mínimo80. 

Isso explica o número de famílias com rendimento de um a três salários mínimos 

não atingir sequer 20% dos domicílios, como posto na última tabela.  

Com efeito, os dados acima reafirmam a tendência a um déficit habitacional 

urbano cada vez mais cumulativo, considerando que é significativo o aumento do 

número de famílias urbanas pobres e que, normalmente, convivem com duas ou 

mais famílias em um mesmo domicílio, com renda de até três salários, e que, de 

acordo com os relatórios da FJP, essas famílias desprendem um ônus excessivo 

para o aluguel, que chega a mais de 30% da renda familiar. 

                                                      
80 Em números absolutos, o pessoal ocupado assalariado passou de 6.343 (2009) para 7.443 (2014), 
em Cajazeiras. Nesse mesmo intervalo, verificamos que em Patos esse aumento foi de 8.654 para 
13.438. Registramos em ambas a expansão do número de empresas, notadamente do setor terciário.  
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A esse respeito, foi recorrente, na fala dos agentes imobiliários entrevistados 

que o principal motivo para o cliente efetivar a compra de um imóvel novo era “ter 

uma casa própria, para se livrar do aluguel”, como enfatizou um corretor de imóveis 

de Cajazeiras. Esse entrevistado admitiu a existência de uma especulação 

“desonesta” em relação aos preços dos aluguéis. Para ele, os preços são, 

excessivamente, majorados pelos proprietários de imóveis:  

Nós só alugamos, mas quem diz, mesmo, o preço é o dono, e eles 
só visam mais o povo que vem de fora para trabalhar e estudar na 
cidade, daí, botam o preço lá em cima [...], chega a ser desonesto e 
esquecem daqueles que vivem aqui, que ganham pouco e sofrem 
para pagar o seu aluguel. Quem ganha um pouco melhor, está 
correndo para comprar uma casa. [...] fica muitas vezes muito 
endividado, mas tem um bem [casa] que é seu. E esse pouco que 
pode pagar um aluguelzinho, mora nos piores locais, nas casas mais 
velhas.81 

Segundo dados do IBGE, entre os anos de 2000 e 2010, tanto em 

Cajazeiras quanto em Patos, houve uma redução considerável do número de 

domicílios próprios, o que pode ser justificado pelas dificuldades de acesso ao 

crédito habitacional para a aquisição de imóveis. Como salientou um construtor em 

Cajazeiras, “o crédito sempre existiu, mas não tão acessível a pessoas de baixa 

renda. [...], nós construímos casas aqui desde os anos de 1987, mas era para 

aqueles que tinha [sic] dinheiro [...] que podia pagar mesmo”82.  

No intervalo censitário em tela, registramos um aumento do número de 

domicílios alugados nas duas cidades, chegando, em 2010, a pouco mais de 30%, 

com um montante maior em Cajazeiras, cidade marcada pela falta de políticas 

habitacionais de interesse social. Em Patos, esse aumento foi menor. De todo modo, 

com foco no quadro 11, relativo à produção de conjuntos habitacionais construídos 

pela CEHAP-PB, temos que a provisão de unidade de HIS revelou-se, de fato, 

insignificante no decênio: 30, em Cajazeiras, e 200, em Patos. 

Assim, apuramos a existência de um “vácuo” na produção habitacional de 

interesse social entre os anos de 1980 aos anos de 2000, atrelada à de uma política 

habitacional nas esferas estadual e municipal, reforçada pela falta de recursos 

financeiros federais e de assistência técnico-institucional, embora, em anos 

                                                      
81 Entrevista concedida por corretor de imóveis atuante, na cidade de Cajazeiras, em março de 2015. 
82 Entrevista concedida por um dono de construtora, na cidade de Cajazeiras, em março de 2015. 
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recentes, tal situação venha sendo acanhadamente modificada. De modo geral, em 

Cajazeiras, faltaram ao poder público local articulação e empenho na busca por 

esses recursos para prover seus programas habitacionais e minorar seus déficits. A 

esse respeito, por meio de entrevista com representante da gestão desse município, 

certificamos que houve negligenciamento e, principalmente, vontade política para 

obter os recursos provenientes do PMCMV, no âmbito do financiamento de HIS. 

Portanto, se em período pretérito as esferas administrativas municipais não 

foram contempladas com recursos provenientes da União para o provimento de 

programas habitacionais locais, o mesmo não se aplicou à política habitacional 

implantada no governo Lula. Mesmo que se confirme o delineamento empresarial do 

PMCMV, ao desviar a prioridade imediata da produção de HIS para a habitação de 

mercado, se comparado a governos anteriores, é irrefutável o aporte de recursos do 

Orçamento Geral da União destinados ao FAR e ao FDS, concedidos aos 

municípios de distintas regiões brasileiras e dimensões territoriais83.  

Nessa perspectiva, as prefeituras deveriam aderir ao PMCMV, adequando-

se aos critérios previstos na PNH instituída em 2004, em que constava como 

imprescindível a implantação de uma estrutura institucional básica capaz de intervir 

na área da habitação e do desenvolvimento urbano, formada por uma instância de 

administração direta (secretaria ou diretoria) ou órgão a ela ligado (COHAB), um 

Conselho e um Fundo. De acordo com a PNH, essa estrutura teria as funções de 

planejar e de coordenar programas e projetos de intervenção, controle e informação 

(MCIDADES, 2004), cuja tarefa mais importante a ser executada pelo município 

seria a elaboração do Plano Municipal de Habitação (PMH).  

Era imperativo que o PMHIS fosse articulado ao Plano Diretor para traçar as 

estratégias de equacionamento do problema e definir os programas habitacionais 

conforme as normativas urbanísticas e as demandas locais. Também caberia ao 

município “articular os segmentos e os agentes locais envolvidos na questão da 

habitação, para ampliar e tornar mais legítima a capacidade de intervenção do poder 

público” (MCIDADES, 2004, p. 67). Por fim, o Plano deveria prever a execução dos 

programas elaborados localmente, em conformidade com as diretrizes e as linhas de 

ação estabelecidas pelo Ministério das Cidades.  

                                                      
83 Cf. BALBIM, KRAUSE, LIMA NETO, 2013, 2015. 
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Além desses critérios, a Lei nº 12.424/2011, que normatiza o PMCMV, 

prevê, em seu Art. 3º: a) a doação pelos Estados e pelos Municípios de terrenos 

localizados em área urbana consolidada para implantação de empreendimentos 

vinculados ao programa; b) a implementação pelos Estados e pelos Municípios de 

medidas de desoneração tributária para as construções destinadas à habitação de 

interesse social; c) a implementação pelos Municípios dos instrumentos do Estatuto 

da Cidade voltados para o controle da retenção das áreas urbanas em ociosidade.  

Portanto, para pleitear os recursos disponibilizados pelo governo federal e 

operacionalizados pelo PMCMV, os municípios precisariam não somente aderir ao 

programa, por meio da assinatura do Termo de Adesão no Ministério das Cidades, 

como também cumprir um conjunto de exigências técnicas e administrativamente 

estruturantes, as quais não foram efetivadas pelo poder público de Cajazeiras, 

como, por exemplo, o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS). 

Segundo entrevista concedida por um representante da gestão municipal, faltou 

empenho político da gestão administrativa vigente em 2009-2012 para implantar o 

PMCMV 1 e buscar recursos financeiros no programa.  

Não obstante a Prefeitura Municipal de Cajazeiras tenha assinado o Termo 

de Adesão ao PMCMV, em 2009, as gestões que a assumiram nos últimos anos 

mostraram-se incapazes/desinteressados quanto à elaboração do PLHIS84. Como 

salientou o nosso entrevistado, “se o plano existisse realmente, certamente, o gestor 

hoje teria garantido maior fomento à produção habitacional na cidade e, por 

conseguinte, teríamos minimizado o déficit, que cada vez é mais crescente”85. 

Também assim se manifestou: 

 [...] faltou que os gestores fossem buscar [os recursos]. A gente 
sabe que o governo federal, apesar da crise que passa, tem dinheiro. 
Nós sabemos que existe a disponibilidade do PMCMV. Faltou a 
gestão chegar lá com projeto, com área. [...] desde 2013 que nós 
corremos atrás desse programa porque a gente sabe da necessidade 
que tem o município, e principalmente a cidade86. 

                                                      
84 Conforme informação de um funcionário da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, em 2010 foi 
apresentada uma proposta para a elaboração do PLHIS. Essa proposta não foi localizada nos 
arquivos da prefeitura. Inclusive, até o término da tese, o plano não havia sido concluído.  
85 Entrevista concedida por representante da gestão pública de Cajazeiras em março de 2015. 
86  Cf. nota anterior. 
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Segundo o entrevistado, em 2013 e 2014, a Prefeitura fez um levantamento 

para atualizar a necessidade de novas moradias para as famílias de baixa renda, 

cujo resultado indicou uma demanda de aproximadamente seis mil unidades. O 

levantamento teve como referência a inscrição de famílias em cadastramentos 

efetuados pela Prefeitura para terem acesso à moradia pelo PMCMV, na modalidade 

Faixa 1. Porém, como admitiu o entrevistado, o projeto de implantação do conjunto 

habitacional loteamento Anita Albuquerque, que tramita no Ministério das Cidades, 

somente contemplará 900 famílias, bem aquém da demanda atual. 

Conforme prevê o PNH, para garantir a execução do PLHIS e, por 

conseguinte, da Política Municipal de Habitação de Interesse Social, foi instituído o 

Fundo de Habitação de Interesse Social (FHIS), cujo objetivo é o de centralizar e 

gerenciar os recursos orçamentários destinados aos programas habitacionais 

voltados para as famílias de menor renda, conforme estabelece a Lei nº 3.736/2008 

da administração municipal.  

Diferentemente de Cajazeiras, tão logo foi implantado o PMCMV, a 

Prefeitura de Patos assinou o Termo de Adesão ao Programa. Para garantir a 

regularização do trâmite normativo do Ministério das Cidades, em 2007, quando o 

governo federal destinou recursos do PAC para esses entes federativos elaborarem 

seus planos locais de habitação, os gestores locais, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Humano, iniciaram o processo de formulação de seu PMHIS, que 

foi concluído no final de 2012, com a definição das ações e das estratégias do poder 

público para o setor habitacional de interesse social. O PMHIS de Patos tem como 

meta reduzir o déficit habitacional das famílias com rendimento de até três salários 

mínimos, até o ano de 2023. Dentre as estratégias e ações previstas, está o 

Programa de Fomento à Provisão de Habitação de Interesse Social, que 

contempla o estímulo à ampliação do estoque de moradias e a 
amortização do déficit habitacional por meio da indução e do apoio 
do Poder Público Municipal à produção de novas habitações por 
agentes privados e sociais, por intermédio da disponibilização de 
áreas para implantação do empreendimento, da Execução parcial ou 
total da infraestrutura urbana e/ou da aplicação de índices 
urbanísticos especiais previstos por legislação para HIS. 
(PMHIS/PMP, 2013, p.20) 
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Esse programa estabelece como beneficiários diretos as famílias 

cadastradas pela Prefeitura Municipal, demandantes de novas moradias, e 

preconiza prioridade para os que têm um rendimento menor. Para esse segmento, a 

prefeitura admite que é necessário construir mais de dez mil novas moradias entre 

2012 e 2023, como detalha o PMHIS.  

Todavia, ao examinarmos as despesas orçamentárias com a habitação, 

realizadas pela gestão pública desse município, entre os anos de 2009 e 2015, e o 

total de unidades habitacionais de interesse social construídas até o presente, essa 

é uma meta inexequível. O demonstrativo dessas despesas, no intervalo referido, 

obtido no Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB), aponta que os gestores 

empregaram 3,9 milhões de reais no setor habitacional, mas isso é relativo apenas a 

2009 e 2011. Não constatamos investimentos nos anos seguintes.  

De acordo com a CEHAP-PB, nesse mesmo intervalo, só foram construídas 

248 novas moradias pelo governo estadual, com subvenção do governo federal, 

distribuídas da seguinte maneira: Vista da Serra I (2014), 136 unidades, e Vista da 

Serra II, posteriormente denominado de Virgílio Trindade (2014), 109 unidades87. 

Além desses conjuntos, entre 2012 e 2016 foi construído o Residencial Itatiunga, 

com 770 unidades. Foram operacionalizados pelo PMCMV, na Faixa 1, com 

recursos do FAR, totalizando pouco mais de mil novas unidades, cujo valor em 

contrações é superior a 46 milhões de reais88. De fato, nas planilhas do 

SNH/MCIDADES (2016), entre 2009 e 2015, só constam esse três conjuntos – uma 

média anual de 196 unidades construídas, portanto muito abaixo da demanda 

necessária para enfrentar o déficit habitacional prevista no PMHIS.  

Segundo Lucena (2014), a partir de informações da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e de Habitação de Patos (SEDEHAB), até o ano de 

2014 estavam em processo de avaliação pela CEF quatro projetos para a 

construção de conjuntos habitacionais, a totalizar 1.946 novas unidades. Contudo, 

até o ano de 2017 esses projetos não tiveram início. Caso venham a ser 

executados, a produção de habitações de interesse social seria elevada para cerca 

de três mil unidades, ainda um número que pouco impactaria na minimização da 

                                                      
87 Planilha de conjuntos construídos pela CEHAP nos municípios de Cajazeiras e de Patos, fornecida 
pelo Setor de Patrimônio da CEHAP-PB (Anexo C). 
88 Em subseção posterior, retomaremos esses conjuntos para detalhar bem mais suas características. 
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carência habitacional concentrada na faixa de menor rendimento familiar, estimada, 

no ano de 2015, em mais de 32 mil unidades (PMHIS, 2012). Nessa estimativa estão 

inclusas a necessidade de construção de unidades residenciais, bem como a 

adequação de moradias já existentes a condições de habitabilidade. 

No que respeita à provisão de habitação de interesse social, Cajazeiras 

revelou uma situação bastante distinta daquela de Patos. No mesmo intervalo, 2009-

2015, embora a CEHAP tenha apontado a construção de dois conjuntos 

habitacionais, edificou apenas um deles, dando início aos trabalhos de execução em 

200989. A obra terminou por ser realizada em duas etapas, sendo finalizada em 

2014. Foram construídas 150 unidades, um volume que não supriu 10% do déficit 

habitacional urbano registrado para o ano de 2010.  

Convém lembrarmos que nessa cidade não registramos a contratação de 

financiamento de conjuntos habitacionais pelo PMCMV, na Faixa 1, em que incide o 

maior percentual de déficit habitacional. Entretanto, a produção privada de habitação 

de mercado, destinada ao financiamento nas modalidades das Faixas 2 e 3 foi 

bastante expressiva, como discutiremos mais adiante.  

As casas edificadas pela CEHAP-PB, não contratadas pelo PMCMV, 

integram o Conjunto Habitacional Ronaldo Cunha Lima, localizado no Bairro Pio X, 

no setor norte, definido como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), pela Lei 

Municipal nº 2.028/12. De acordo com a Certidão Vintenária presente no memorial 

de incorporação, as terras periurbanas, referentes ao conjunto, pertenciam à 

propriedade rural denominada de Sítio Recreio, cuja parte desmembrada de 16,68ha 

havia sido adquirida pelo Estado, em 1981, por meio de compra. Em 2005, uma 

outra área de 3,9ha, do mesmo sítio, foi desmembrada, e, de modo consensual, foi 

desapropriada e incorporada pela CEHAP. Essa área foi destinada à construção 

daquele conjunto. 

Na primeira etapa de implantação, realizada em 2009 e 2010, com parceria 

entre o Governo Federal e a Prefeitura Municipal, foram entregues 84 moradias, 

cujas características do entorno apresentavam extrema precariedade e sinalizavam, 

desde o início, a inadequação habitacional. Segundo informações de um 

                                                      
89 Essas unidades habitacionais foram construídas sob a responsabilidade técnica da CEHAP/PB, 
contratadas por meio do Programa Pró-Moradia, com financiamento do FGTS. Como a tramitação 
para a transferência dos recursos havia começado nos primeiros anos do governo Lula, cujas obras 
foram iniciadas em 2008, elas não estão inseridas no quadro operacional do PMCMV. 
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representante da administração pública90, a construção dessas casas foi marcada 

por improbidades e irregularidades fundiárias. No decorrer do projeto, as obras 

foram abandonadas, conforme visível na figura 07, com um retardamento na entrega 

daquelas concluídas às famílias cadastradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre os problemas apontados na entrevista então realizada, estão: a falta 

de recursos para adquirir a área para construção do “fossão” (esgotamento 

sanitário); “pendências” no processo de licitação, que impediram a liberação dos 

recursos; abandono das obras pelas empresas responsáveis; e duplicidade de 

cadastro dos beneficiários. Todos esses problemas são recorrentes no processo de 

produção de habitação de interesse social, em especial o último, que envolve 

práticas assistencialistas que servem para barganhar votos no período eleitoral. A 

situação de abandono pode ser vista na imagem, a qual foi captada em 2012, por 

meio do streep view, do aplicativo Google Earth. Nela, as bases estruturais 

construídas estão encobertas pela vegetação. 

As 66 unidades restantes foram finalizadas em 2014. No total, transcorreram 

seis anos para a conclusão das 150 unidades habitacionais. O abandono e a 

posterior retomada das obras para a sua conclusão implicaram a geração de um 

                                                      
90 Entrevista realizada com um servidor da Prefeitura da Cajazeiras, em março de 2014. 

Fonte: Imagem Street View, Google Earth, jun., 2012. 

Figura 07. Obras abandonadas do Conjunto Habitacional 
Ronaldo Cunha Lima, Cajazeiras/PB 
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novo contrato de financiamento realizado pelo governo estadual. Conforme a 

Controladoria Geral do Estado (CGE-PB), o montante contratado pela CEHAP-PB, 

em 2012, foi de 2,2 milhões de reais. Ou seja, ao final, a construção das 150 

unidades custaram mais de quatro milhões de reais para o erário público.  

Por ocasião da entrega das primeiras 84 unidades do Conjunto Habitacional 

Ronaldo Cunha Lima, a imprensa eletrônica cajazeirense, por meio do site “Coisas 

de Cajazeiras”, denunciou as péssimas condições de habitabilidade das moradias 

recém construídas pela CEHAP,  

Os 84 beneficiários dos imóveis construídos pela Companhia de 
Habitação da Paraíba (CEHAP) receberam as chaves das suas 
residências nessa sexta. Após um longo período, os moradores 
finalmente puderam realizar o sonho da casa própria, apesar da 
precariedade da infraestrutura do local que não dispõe, por exemplo, 
de rede de esgotos. – os dejetos serão depositados num local já 
denominado de “fossão” que, no futuro, poderá contaminar o Açude 
Grande. Outros contratempos também foram registrados, pois a 
empresa encarregada da construção das casas entregou a maioria 
das unidades sem pias e portas. Outras residências não têm água ou 
energia elétrica. As ruas não possuem sequer meio-fio, quanto mais 
pavimentação (COISAS DE CAJAZEIRAS, 29/10/2010)91. 

Após a entrega dessas unidades, em 2010, a precariedade das condições 

básicas de infraestrutura é evidente, notadamente com ruas sem pavimentação, sem 

meio fio, tampouco calçadas, conforme denunciou a imprensa local. Para reforçar 

essa denúncia, reproduzimos a próxima imagem (Figura 08, página seguinte). 

Com efeito, isso contribuiu para reforçar a crítica às diretrizes dos programas 

habitacionais sobre a redução quantitativa da carência de moradias populares, sem 

uma política equivalente de adequação das condições de habitabilidade. Isso 

confirma a continuidade de um viés meramente operativo do Estado, no que respeita 

à produção de habitações de interesse social. Nesse sentido, as ações e as 

estratégias estatais são marcadas por uma reprodutibilidade homogênea, cujos 

projetos arquitetônicos são elaborados para permitir uma execução rápida, com 

menos espaço e menor custo de tempo e de dinheiro. Nesse caso, o Estado, ao 

                                                      
91 Matéria: “Casas populares são entregues em Cajazeiras”, veiculada pelo site Coisas de Cajazeiras, 
em meio digital, no dia 29 de outubro de 2010, disponível em: http://coisasdecajazeiras.com.br/casas-
populares-sao-entregues-e/. Acesso em: nov., 2014. 

http://coisasdecajazeiras.com.br/casas-populares-sao-entregues-e/
http://coisasdecajazeiras.com.br/casas-populares-sao-entregues-e/
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prover a HIS, realizada sob uma lógica capitalista, torna prescindíveis as condições 

técnicas e sociais atinentes à habitabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dito de outra forma, a moradia construída para os segmentos mais pobres 

historicamente se caracterizou por um mínimo de volume habitável. E isso é 

extensivo à quantificação dos equipamentos básicos de infraestrutura. Esses são 

também mínimos, precários e postos em ambientes construídos intencionalmente, 

planejados para gerar futuras demandas ao poder público. É sob tais características 

que o poder público impele às famílias de baixa renda a (con)vivência em ambientes 

urbanos degradantes, carentes de infraestrutura e de serviços básicos. 

Com a atual PNH, o governo federal delineou novas medidas de 

adequações à produção da HIS, no que respeita à qualidade técnica e social. Para 

isso, exigiu dos agentes produtores e incorporadores, públicos e privados, mais 

controle tanto no processo de construção de conjuntos habitacionais populares, 

como de habitações de mercado, a serem subvencionadas com recursos públicos. 

Igualmente, as agências de financiamento, como a CEF e o Banco do Brasil, 

 
Figura 08. Precariedades urbanas do Conjunto Ronaldo Cunha 
Lima – Cajazeiras/PB 

Fonte: Imagem Street View, Google Earth, jun., 2012.  
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passaram a exercer uma gestão mais rigorosa sobre a elaboração dos projetos 

arquitetônicos, a sua execução e a fiscalização de obras92.  

Concomitantemente, foram implementados programas de controle da 

produção do habitat, como o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 

Habitat (PBQP-H), com o objetivo de apoiar e promover a qualidade e a 

produtividade do setor da construção habitacional, com vistas a aumentar a 

competitividade de bens e de serviços produzidos93. Para tal, incentiva a criação e a 

implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, os quais 

possibilitariam ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda94.  

O processo de produção dos novos conjuntos habitacionais e das demais 

modalidades habitacionais, subvencionadas pelo Estado, passaram a incorporar, 

obrigatoriamente, normas técnicas definidas pelo Ministério das Cidades, 

inspecionadas pelas agências financiadoras, e a implantar equipamentos de 

infraestrutura básica, que promovam mudanças operacionais na qualidade da 

habitação e da habitabilidade.  

Como vimos, em Patos e em Cajazeiras, a insuficiência de programas 

habitacionais perdurou por um longo período, nas décadas de 1990 e 2000, e foram 

retomadas depois da implantação do PAC e do PMCMV, cujos efeitos repercutiram 

somente a partir de 2010. Nos dois governos – Collor de Melo e FHC –, que 

antecederam o do Presidente Lula, as intervenções públicas na produção 

habitacional, nessas cidades, foram ínfimas e excluíram grande parcela das famílias 

de baixa renda das linhas de financiamento dos programas de crédito habitacional 

pós-BNH, fato que contribuiu para recrudescer os déficits habitacionais urbanos, que 

se tornaram cada vez mais cumulativos.  

Historicamente, a produção de novas moradias no país, subvencionadas 

pelo Estado, nas diferentes esferas administrativas, é insuficiente para suprir a 

                                                      
92 Para efetivar os financiamentos com recursos do FGTS, a CEF atualizou e definiu os critérios e 
procedimentos para aplicar as diretrizes da Política Socioambiental do FGTS nas áreas de habitação, 
saneamento e infraestrutura (Circular nº 681, de 10/06/ 2015). Destacamos estes critérios: “soluções 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, pavimentação das vias de acesso e internas do 
empreendimento, drenagem superficial e coleta de lixo domiciliar regular, comprovadas por meio de 
declaração das concessionárias de água, energia e/ou do poder público municipal, conforme o 
prestador de serviço, ou, ainda, previsão de construção da infraestrutura incluída no projeto”.  
93 Criado pelo Governo Federal, em 1998 (Portaria nº 134, de 18/12/1998). Porém, somente a partir 
de 2004, ele passou a ser inserido no Plano Plurianual do Governo Federal.  
94  Disponível em: http://pbqp-h.cidades.gov.br/pbqp_baselegal.php. Acesso em: dez., 2016. 

http://pbqp-h.cidades.gov.br/pbqp_baselegal.php
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demanda das famílias inscritas nos cadastros dos programas de HIS. Por 

conseguinte, alijadas do processo formal de acesso à moradia, uma das alternativas 

encontrada é a organização comunitária, cujo poder de mobilização das famílias 

sem-teto converteu-se em ações de ocupação irregulares de áreas públicas, 

principalmente no entorno de antigos conjuntos habitacionais e de construções de 

moradias precárias em sistema de mutirões, em diferentes cidades brasileiras, como 

discutimos em outro trabalho (ARAÚJO, 2006).  

Em discussão recente sobre o parcelamento, o uso e a ocupação do solo 

urbano em Cajazeiras, Lima (2016) afirmou que, entre 2009 e 2012, as ocupações 

irregulares de terrenos urbanos públicos foram frequentes em Cajazeiras, inclusive 

com o consentimento do poder público. Como afirma o autor,  

as invasões de terrenos em Cajazeiras tornaram-se uma prática 
cotidiana, muitas vezes patrocinada pelo próprio ente público, como 
foi o caso das áreas localizadas nos bairros Pio X e Agrovila, ou em 
outros casos não citados nesse trabalho, mais doados sem a devida 
autorização legislativa, em ambos os casos cometendo crime contra 
o patrimônio público e contra a ordem pública. No período de 2009 a 
2012 houve uma sequência de invasões em áreas públicas na cidade 
de Cajazeiras, provocando sérios problemas de ordenamento 
urbanístico e caos social, tendo em vista que na divisão dos lotes, 
sem o devido acompanhamento não se observou a delimitação das 
vias públicas, nem como as demais áreas públicas para futuras 
instalações de equipamentos comunitários que serviriam a 
coletividade (LIMA, 2016, p. 54). 

A falta de acesso à moradia repercute também na formação de loteamentos 

clandestinos, que agravam a precariedade das condições de infraestrutura urbanas, 

como saneamento, pavimentação e abastecimento de água, além de contribuir para 

aumentar a especulação imobiliária95. Em geral, esses loteamentos surgiam em 

terrenos inadequados, distantes das áreas centrais da cidade, sem regularização 

fundiária, tampouco sem a observância dos dispositivos legais estabelecidos pela 

Lei 6.766/79, que normatiza o parcelamento do solo urbano.  

 Ademais, sem a garantia de liberação e de circulação de crédito 

habitacional, agentes imobiliários, incorporadores e construtores, orientados pela 

lógica do mercado imobiliário privado, distinguiram o “segmento econômico” formado 

                                                      
95 Sobre o processo de formação dos loteamentos clandestinos no Brasil, sugerimos a leitura da 
coletânea organizada por Krischke (1984). 
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por consumidores com pouca capacidade solvível, pela sua não atratividade. Por 

conseguinte, os capitais imobiliários são direcionados para a produção da habitação 

de mercado, com melhor padrão construtivo, suprindo demandas de consumidores 

com mais rendimento. Como vimos no capítulo anterior, a convergência desses 

capitais impulsionou a expansão territorial da cidade, voltada a consumidores mais 

solventes, fitando-se mais ganhos com a habitação de mercado.  

Tanto em Patos como em Cajazeiras, essa convergência beneficia uma 

pequena parcela de proprietários fundiários e de rentistas urbanos, que maximizam 

seus ganhos com o mercado de terra e com a produção de habitação. Esses 

proprietários lucram com as parcerias firmadas com o capital de promoção, em 

especial das incorporadoras, no processo de parcelamento das glebas rurais para a 

implantação dos loteamentos residenciais. Ademais, os lucros auferidos advêm da 

construção e do mercado de habitação de médio custo para atender à crescente 

demanda de famílias de médio rendimento, inseridas nas linhas de financiamentos 

nas modalidades das Faixas 2 e 3, subvencionadas com recursos do FGTS. Na 

próxima seção, daremos curso a esse entendimento.  

5.3 O PMCMV e a produção imobiliária em Patos e em Cajazeiras  

Conforme já discutimos, desde que foi instituído, o PMCMV objetiva criar 

mecanismos de incentivo à construção e à aquisição de novas habitações por 

famílias com rendimento bruto de até dez salários mínimos, discriminadas por 

diferentes faixas de renda - Faixa 1, Faixa 2 e Faixa 3. A meta inicial do programa 

estabeleceu a produção de um milhão de moradias, sendo 40% desse total para as 

famílias com renda de até três salários, inseridas na Faixa 1. Para essa faixa, os 

beneficiários são cadastrados pelas prefeituras, na Secretaria de Desenvolvimento 

Humano, e a habitação é subsidiada, quase totalmente, pelo governo federal, com 

um comprometimento de, no máximo, 5% da renda familiar96, ou seja, a aquisição é 

feita fora do crédito hipotecário (SHIMBO, 2010; ROLNIK, 2015). 

                                                      
96 Conforme o site do Portal Minha Casa Minha Vida, as recentes mudanças nos limites de renda 
familiar para efeito de financiamento, em 2016, não alteram a Faixa 1. Contudo, as prestações 
passaram a ser pagas em até 120 meses, sem juros, com comprometimento máximo de 28% da 
renda familiar. Os subsídios podem chegar até 90% do valor do imóvel. 
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No contexto de sua implantação, o PMCMV foi revestido como a “mais 

importante ação no campo econômico-social, articulando a oferta de moradia, 

demanda histórica e ativo eleitoral tradicionalmente forte, com uma estratégia 

keynesiana de crescimento econômico e geração de empregos”, segundo Rolnik 

(2015, p. 301). Nesse sentido, ante esse apelo e essas expectativas, o programa foi 

articulado como base em três campos de ação: o social, o econômico e o político.  

Em linhas gerais, o PMCMV teria que, socialmente, garantir o acesso à casa 

própria para um crescente número de famílias de diferentes segmentos de renda, 

isto é, minorar o déficit habitacional dos segmentos mais pobres, bem como atender 

à grande demanda social por habitação das famílias de médio rendimento, retida 

desde os anos de 1990. Para isso, o governo federal ampliou as estratégias de 

aquisição de moradia, por meio da liberação de subsídio, associado ou não à 

concessão de crédito.  

Economicamente, foi necessário impulsionar o crescimento da economia e a 

geração de emprego e aquecer o setor imobiliário, notadamente a construção civil e 

a comercialização de habitação de mercado. Segundo o Balanço do PAC (2015), 

entre 2009 e 2013, por ano, foi criada uma média de 921 mil empregos diretos e 

indiretos na construção civil. Como especificado em relatório, “calcula-se, ainda, 

que, para cada R$ 1 milhão desembolsado pelo programa, outros R$ 744 mil são 

gerados em renda, com impacto direto no consumo e repercussão em diversas 

outras cadeias produtivas da economia” (PAC, 2015, p. 45).  

Do ponto de vista político, para garantir mais apoio da base dos movimentos 

sociais de luta pela moradia, o governo definiu linhas de crédito associativo 

vinculado às entidades, bem como para as famílias do campo, além de estender o 

programa aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Porém, é no 

âmbito econômico que o PMCMV está efetivamente assentado. Como admite Rolnik 

(2015), desde a criação do programa, o PMCMV-Empresas passou a constituir o 

“núcleo duro” da atual PNH.  

Nessa modalidade, a empresa de construção civil apresenta o projeto do 

empreendimento à instituição financeira, à CEF ou ao Banco do Brasil, que, depois 

de analisar a viabilidade, contrata a operação e acompanha a execução da obra. 

Concluída a obra, a instituição financeira gestora responsabiliza-se pela alienação 

das unidades para as famílias selecionadas. Nesse caso, o PMCMV prevê o limite 
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de trezentas unidades habitacionais por projeto. Entretanto, identificamos a 

inobservância dessa norma na contratação do Residencial Itatiunga, em Patos, com 

770 unidades edificadas na Faixa 1, operacionalizadas pelo Banco do Brasil, em 

parceria com os governos municipal e estadual. 

Ao tomarmos como referência o recorte temporal 2009-2015, a análise dos 

relatórios de produção habitacional do PMCMV (SNH/MCIDADES, 2016) revelou 

que, na primeira etapa, o MCMV 1 atingiu a meta, consolidando-se para a 

implementação da segunda etapa. Nesta, o total de unidades contratadas em todo o 

país chegou a mais de 2,7 milhões de unidades, sendo mais de 40% desse total 

destinado a famílias de baixa renda. 

Nas duas primeiras etapas, somente na Faixa 1, foram edificadas mais de 

1,7 milhão de habitações, importando em um contratação média superior a trezentas 

mil unidades por ano. Um volume que foi bastante desacelerado na terceira etapa do 

programa, a partir de 2015. Todavia, ao contrário, certificamos que a produção 

habitacional dentro da linha de financiamento da Faixa 2 teve contratações sempre 

crescentes, superando o total de unidades contratadas naquela faixa. Vejamos os 

dados sistematizados na tabela 14.  

Tabela 14. Brasil: Unidades habitacionais contratadas por faixa e por etapa do 
PMCMV – 2009 a 2015 

FAIXAS 

ETAPAS DO PMCMV Total por faixa 

PMCMV 1 
(2009-10) 

(%) 
PMCMV 2 
(2011-14) 

(%) 
PMCMV 3 

(2015) 
(%) Absoluto (%) 

Faixa 1 482.741 48,0 1.226.605 44,6 16.890 4,1 1.726.236 41,4 

Faixa 2 375.764 37,3 1.216.341 44,2 349.604 85,8 1.941.709 46,6 

Faixa 3 146.623 14,5 307.054 11,1 40.557 9,9 464.234 11,2 

Total/Etapa 1.005.128 100 2.750.000 100 407.051 100 4.162.179 100 

Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de relatórios da SNH/MCIDADES 
(2016). 

Lembramos que, para as Faixas 2 e 3, os limites de rendimento familiar para 

o financiamento variam de mais de três a até dez salários mínimos. Essas faixas 

concentram as contratações financiadas com recursos do FGTS, contraídas 

diretamente pelo comprador nas instituições financeiras autorizadas pelo Banco 

Central. Em ambas, os financiamentos incluem as taxas de juros, que podem chegar 
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a 8% ao ano, segundo informativos da CEF. Porém, como demonstrado no overview 

do PMCMV, o funcionamento operacional é diferenciado. 

Para a Faixa 2, o governo garante dois tipos de subsísdios. Um que é 

complementar, cujo aporte financeiro é direto, variando em função da renda, da 

modalidade e da unidade federativa, e o outro, definido como de equilíbrio, que visa 

reduzir a taxa de juros do financiamento. Além desses, é disponibilizado o acesso ao 

Fundo Garantidor da Habitação (FGHab), usado para reduzir custos de seguro e 

para refinanciar parte das prestações em caso de perda da renda ou de 

desemprego. Esse fundo é destinado também para financiamento na Faixa 3. 

Conforme o Ministério das Cidades (2012), para assegurar a 

compatibilização do pagamento das prestações com a renda familiar, o PMCMV 

estabeleceu diretrizes, tais como: o pagamento da primeira prestação a partir da 

entrega do imóvel; nos casos de financiamento, pagamento opcional de entrada; a 

redução do risco do financiamento com o Fundo Garantidor97; o barateamento do 

seguro; e a desoneração fiscal e de custos cartoriais. Essas diretrizes tornaram o 

PMCMV uma política pública que toma o Estado como agente impulsionador da 

expansão da produção imobiliária no país (MARICATO, 2015).  

Para as Faixas 2 e 3, tanto a construção quanto a comercialização da 

habitação são feitas de modo direto via construtora, ou construtor, na forma de 

pessoa jurídica e/ou física. Como Rolnik (2015, p. 304) reforça, “a Caixa [CEF] 

financia a produção e fornece subsídios para quem quiser comprar as unidades, 

mas os riscos e as responsabilidades são assumidos pela empresa”. Para controlar 

as construtoras, as instituições financeiras e garantir os subsídios, é o programa que 

define o preço máximo da habitação a ser adquirida, segundo a unidade federativa e 

a localidade para a execução das obras. 

Em um ano, correspondente à terceira etapa do programa – o PMCMV 3 –  a 

produção habitacional pela Faixa 2 atingiu um percentual que superou 80% do total 

das novas unidades contratadas. Uma quantidade de contratos efetivados díspar do 

verificado na Faixa 1, inferior a 5%. Segundo Rolnik (2015), houve um deslocamento 

das empresas incorporadoras que atuaram na Faixa 1, na primeira etapa do 

                                                      
97 Segundo o Ministério das Cidades, o Fundo Garantidor tem aporte em recursos da União para 
garantir o refinanciamento de parte das prestações, em caso de perda da renda, estabelecendo a 
cobertura para o período de vigência do contrato. 
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programa, e quando conseguiram grandes lucros, voltaram para seus antigos nichos 

de mercado, ou seja, para as faixas de mais capacidade de solvência.  

A nosso ver, essa é uma tendência ratificadora do viés empresarial do 

programa, distanciando-o de suas diretrizes iniciais de priorizar a política 

habitacional de interesse social98. Não resta dúvida de que com o PMCMV o setor 

imobiliário foi extremamente contemplado pela interposição do Estado. Nas palavras 

de Fix (2011, p.26), a atual PNH, alargou o espaço do circuito imobiliário em vários 

sentidos, aumentando a capacidade de circulação e de acumulação de capital, por 

meio da produção habitacional. 

De modo efetivo, as novas diretrizes da PNH impulsionaram a mobilidade do 

capital imobiliário também para as cidades de porte médio, sobretudo para as que 

exercem mais centralidade socioeconômica em suas regiões de influência urbana, 

imediata e intermediária (IBGE, 2013), conforme já discutimos. É nesse contexto que 

a produção imobiliária em Patos e em Cajazeiras assume considerável dimensão na 

dinâmica de expansão territorial e de circulação de capitais. 

Segundo registrado no próximo gráfico (nº 04), no intervalo dos seis anos 

investigados nesta pesquisa, as novas unidades habitacionais contratadas pelo 

PMCMV totalizaram 1.635, em Cajazeiras, e 2.772, em Patos (SHN/MCIDADES, 

2016). Nessas cidades, os financiamentos habitacionais instrumentalizados pelo 

SNHIS somaram um número maior nas faixas contratadas com recursos do FGTS. A 

considerar as dimensões populacionais nessas localidades, houve um equilíbrio no 

número de contratações realizadas por meio desses recursos, o que evidencia a 

existência de uma demanda retida por parte das famílias com rendimento acima dos 

três salários mínimos. 

 

 

                                                      
98 No final de 2016, o governo Temer inverteu as metas de produção por faixa, favorecendo a 
produção da habitação de mercado. Foi aumentado o limite de renda em todas as faixas, 
principalmente, na Faixa 3, que passou de 6,5 para 9 mil reais. Ampliou-se o limite do uso do FGTS, 
bem como o teto dos preços dos imóveis. Nesse contexto, das 610 mil unidades previstas para 
contratação, apenas 27,8% (170 mil) o foram para a Faixa 1; 6,5% (40 mil), para a Faixa 1,5 (nova 
faixa criada); e 65,5% (400 mil), para as Faixas 2 e 3, cujo rendimento variará de 4 a 9 nove mil reais. 
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Gráfico 04. Total de unidades habitacionais contratadas pelo 
PMCMV, por origem de recursos, em Patos e Cajazeiras/PB – 
2009 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico evidencia também que apenas em Patos foram produzidas 

habitações na Faixa 1, com subvenção do FAR99. O percentual de unidades 

habitacionais produzidas nessa faixa de rendimento, entre 2009 e 2015, 

correspondeu a 23% do total de unidades. Em Cajazeiras, como a produção atendeu 

somente ao segmento de renda enquadrado nas Faixas 2 e 3, os financiamentos 

realizados via FGTS constituíram a totalidade da produção habitacional contratada 

pelo PMCMV. 

Lembramos que os dados analisados referentes ao PMCMV não incluem a 

contratação de financiamento habitacional pelo SBPE, vinculada ou não ao Sistema 

Financeiro de Habitação100. Esses financiamentos são realizados diretamente com o 

construtor, contratados por famílias com rendimento acima de dez salários mínimos, 

portanto, fora das linhas de rendimento previstas pelo programa e sem limites 

máximos prefixados.  

                                                      
99 Lembramos que, em Patos, foram contratados três conjuntos habitacionais, com recursos do FAR.  
100 Apesar de o governo federal não subvencionar créditos imobiliários diretos para os financiamentos 

realizados pelo SFH, com recursos do SBPE, os contratos firmados apresentam condições 
diferenciadas em relação às contrações instrumentalizadas pelo SFI, a exemplo do uso do FGTS. 
Quando os financiamentos são requeridos nesse último sistema, os recursos são oriundos do 
mercado de capitais, tais como: fundos de pensões, fundos de renda fixa e bancos de investimentos 
(FIX, 2011), cujas taxas de juros são reguladas pelo Banco Central. 
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A par dos dados relativos à recente produção habitacional vinculada apenas 

ao PMCMV, depreendemos que esses percentuais devem ser melhor avaliados pela 

gestão local, para fins de elaboração de políticas urbanas. Com efeito, a 

manutenção do ritmo acelerado dessa produção tem exercido mais pressão sobre o 

Estado, em diferentes esferas públicas, no que respeita à necessidade de implantar 

e/ou ampliar equipamentos de infraestrutura básica, bem como daqueles de uso 

coletivo, como escolas, creches e postos de saúde.  

Igualmente, reafirmamos o lugar de destaque dos construtores e dos 

promotores imobiliários de capital não local como agentes propulsores do processo 

de expansão territorial das cidades de Patos e de Cajazeiras. Os memoriais de 

incorporação dos empreendimentos contratados pelo FAR, em Patos, registram que 

foram incorporados por empresas com sede em João Pessoa: o Residencial 

Itatiunga, incorporado pela BW Construção e Imobiliária Ltda, com execução das 

obras pela CRE Engenharia Ltda. O Vista da Serra I e II foram incorporados e 

construídos pela JGA Engenharia Ltda, em parceria com a CEHAP-PB.  

Independente da origem do capital investido na promoção imobiliária e do 

empreendimento ser destinado à construção de habitação popular, o processo de 

promoção imobiliária, atinente à realização de suas etapas, não se diferencia. 

Comumente, o rito desse processo se assemelha e se reproduz como uma prática 

da produção da habitação em diferentes escalas territoriais e para distintas 

finalidades de consumo da mercadoria produzida: a habitação.  

De modo sucinto, o passo inicial para transcorrer a incorporação é a 

aquisição da gleba rural, que, em geral, é desmembrada de uma propriedade rural 

periurbana. Como sequenciado por Topalov (1979b, s/p), adquirida a terra, o 

promotor “acude a un arquitecto o va a una oficina de estudios para transformar 

esse programa en proyecto, y acude a empresas para construir los edifícios”. 

Portanto, além da aquisição da terra, em geral, o construtor terá que recorrer à 

busca de capital para a execução do seu projeto. 

No âmbito do ciclo de reprodução do capital investido na produção e na 

circulação de habitações, essa busca é indispensável à execução do projeto e à 

realização do lucro. Como assinala aquele mesmo autor (1979), o período de 

rotação do capital é longo, principalmente no que refere ao período de produção, o 
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qual corresponde ao processo de trabalho necessário para se executar a obra até a 

entrega da unidade habitacional produzida.  

De modo particular, esse é um processo lento, cuja duração depende da 

existência da concentração anterior de capital da empresa, em especial, “de um 

capital de giro que garanta o retorno à forma de dinheiro do capital produtivo antes 

do final do período de produção, isto é, uma rotação normal do capital industrial 

[partes de capital investido nas construtoras, por exemplo, o capital produtivo]” 

(TOPALOV, 1979, p. 54-55). Significa, assim, a existência de condições financeiras 

para o pré-financiamento da obra.  

No caso das construtoras selecionadas, aptas a executarem obras 

operacionalizadas pelo PMCMV, no “pacote” contratual inclui-se o capital de 

promoção, viabilizado pela instituição financeira pública gestora e fiscalizadora do 

projeto. Ou seja, isenta a empresa de disponibilizar imediatamente seu capital de 

giro, que é pré-condição para a realização da obra. Esse capital irá intervir no curso 

e no tempo do período de produção, reduzindo-o, por exemplo. Portanto, inserida 

nos termos contratuais de adesão ao programa, a construtora garante, com 

antecipação, o capital necessário para se construir habitação e prevê seus lucros, a 

considerar que o valor da unidade habitacional é previamente contratado, definido 

por normativas elaboradas pelo Ministério das Cidades, por meio de portaria101. A 

seguir, apresentaremos os empreendimentos contratados pelo FAR em Patos. 

5.3.1 Caracterização dos empreendimentos imobiliários contratados com 

recursos do FAR  

O Residencial Itatiunga, contratado em 2012, por meio de parceria entre os 

governos federal, estadual e municipal, é o conjunto com o maior número de 

unidades habitacionais construído pelo PMCMV no sertão paraibano102. Esse 

empreendimento começou com a formação da Empresa BW Construção e 
                                                      
101 Segundo a Portaria nº 168/2013, do Ministério das Cidades, “os valores máximos de aquisição 
estabelecidos [...] poderão compreender os custos de aquisição do terreno, edificação, equipamentos 
de uso comum, tributos, despesas de legalização, trabalho social e execução de infraestrutura 
interna, excetuada a de responsabilidade da distribuidora de energia elétrica”.  
102 Em Sousa, no Sertão Paraibano, o PMCMV operacionalizou a construção de 726 unidades 
habitacionais, financiados com recursos do FAR e já entregues: o Residencial Lagoa dos Patos, com 
274 unidades, contratado em 2010, com valor de 10 milhões de reais; e o Residencial de Sousa, com 
452 unidades, contratado pelo valor de 21,6 milhões de reais, em 2012. 
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Imobiliária Ltda103, seguido do processo de incorporação do loteamento, com a 

compra do terreno. 

 Em consulta ao site consultasocio.com104, sobre sociedades empresariais 

no Brasil, apuramos que os sócios administradores daquela empresa estão 

vinculados a outras atividades econômicas distintas das que compõem o setor 

imobiliário (compra, venda e construção de imóveis). Conforme consta nesse site, 

bem como no da Receita Federal, um dos sócios incorporadores do Loteamento 

Itatiunga possui empresas de comércio varejista de alimentos associado à rede de 

Supermercados Bemais, localizada em João Pessoa, e de produção de eventos de 

vaquejadas e rodeios, em São Miguel de Taipu (PB). O outro sócio tem atividades 

relacionadas à comunicação e à radiofonia, com sede em Catolé do Rocha (PB).  

Isso ratifica a mobilidade social e espacial de distintas frações do capital 

para o setor imobiliário e reafirma as reflexões de Cano (2010) sobre a 

particularidade especulativa e rentista de frações de capital mercantil investido 

nesse setor, especialmente nas atividades de incorporação e de construção civil. 

Esse capital, ao convergir para a produção imobiliária, tende a dominar o processo 

de expansão territorial da cidade, bem como a “administração privada de negócios 

públicos” (CANO, 2010), a exemplo da incorporação de conjuntos habitacionais a 

serem operacionalizados pelo PMCMV. 

  O Residencial Itatiunga faz parte do loteamento de mesmo nome, 

localizado no Bairro Morada do Sol, às margens da BR 361, Km7, saída para 

Piancó, no setor oeste da cidade de Patos. A Certidão Vintenária presente no 

memorial de incorporação atesta que as terras rurais que abrigam o loteamento 

pertenciam à Fazenda Várzea da Jurema, cuja área total era de 745,3ha.  

Essa propriedade foi por várias vezes desmembrada em glebas para o 

parcelamento em lotes urbanizados, cujos loteamentos originaram os conjuntos 

habitacionais Bivar Olyntho (1982), com 30ha, e o Pró-Moradia (2008), com 5,6ha, 

construídos pela CEHAP-PB. Em 2011 e 2012 foram implantados dois loteamentos: 

o Antônio David Lima I e o II, que somam uma dimensão de 6,8ha, além do 

                                                      
103 A empresa está inscrita no CNAE e sua atividade principal é a corretagem para compra, venda e 
avaliação de imóveis. Porém, o quadro de atividades secundárias é bastante diversificado e inclui a 
construção de edifícios e de obras de urbanização, terraplanagens e de incorporações etc. 
104 Site de cadastro de empresas e sócios de empresas brasileiras, com busca a partir do nome. 
Disponível em: https://www.consultasocio.com/. 
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Itatiunga, já referido, com 61,4ha. Ou seja, 103,8ha, cerca de 14% das terras 

daquela propriedade, foram transformados em lotes urbanizados, agregados à 

malha urbana consolidada. Em termos de lotes, foram abertos 2.699 lotes, dos quais 

770, inseridos nesse último loteamento, voltados a construções do PMCMV. 

A incorporação desse empreendimento compreende uma área de 

614.992,00m² (61,4ha), e a área dos lotes mede 343.528,19m², ou seja, cerca de 

55% do total loteado. Respaldado pela Portaria nº 168/2013, do Ministério das 

Cidades, o projeto arquitetônico foi executado em duas etapas: uma relativa à 

implantação do Residencial Itatiunga, outra, ao Loteamento Parque Itatiunga, 

compreendendo 954 lotes comercializáveis.  

Consoante à referida portaria, quando o projeto do empreendimento é 

apresentado para que se executem as obras em mais de uma etapa, este é 

identificado como único. Entretanto, é necessário que ele seja “considerado contíguo 

a outro quando a menor distância, em linha reta, do ponto do perímetro da sua 

poligonal mais próximo ao perímetro da poligonal do outro empreendimento for igual 

ou inferior a 1.000 (um mil) metros” (MCIDADES, 2013). 

No que respeita à contiguidade, o projeto daquele residencial encontra-se 

adequado à portaria. Contudo, há inadequação quanto à feitura em duas etapas, no 

que respeita ao número mínimo de mil unidades habitacionais por etapa. 

Igualmente, a portaria estabelece o máximo de doze meses entre cada etapa, 

porém, apenas uma foi entregue e com dois anos de atraso. 

Apesar de loteamento ter sido incorporado como um projeto único, no 

decorrer de sua implantação, ele assumiu duas finalidades distintas: construção de 

HIS, vinculada ao PMCMV, e a comercialização privada dos lotes. A parte 

comercializada terminou por corresponder à segunda etapa do Projeto Residencial 

Itatiunga, como pode ser observado nas figuras 09 e 10. 



200 

 

 

A partir das reflexões de Smolka (1987), entendemos que essa é uma 

prática especulativa, comum na movimentação do capital incorporador que visa 

valorizar a terra. A valorização ocorre, inicialmente, com a transformação do uso da 

propriedade fundiária, do rural para o urbano. À medida que o empreendimento – no 

caso, o loteamento – é beneficiado com a adição dos equipamentos de infraestrutura 

básica, a tendência é agregar mais valor venal aos lotes.  

Em relação aos conjuntos habitacionais operacionalizados pelo PMCMV, o 

“pacote” contratado pelo governo federal, em parceria com outros níveis de governo, 

inclui as obras de terraplenagem, a abertura das vias de circulação e de escoamento 

das águas pluviais, entre outras, bem com a implantação da infraestrutura básica 

(saneamento, abastecimento de água, eletrificação etc.) e de serviços comunitários 

(postos de saúde, escolas, segurança pública etc.).  

A implantação e/ou extensão desses equipamentos, obrigatórios para a 

habitabilidade do conjunto, torna-se atributo valorativo, utilizado pelo marketing de 

vendas de empreendimentos privados, tal como no panfleto recuperado pela Figura 

10, na página anterior. Nesse caso, o Estado contribui com a produção de 

Figura 09. Outdoor do Residencial 
Itatiunga, financiado com recursos do FAR, 
PMCMV, pelo Faixa 1 – Patos/PB  

Fonte: PLHIS/Patos (2013). Fonte: Luciana M. de Araújo, nov. 2015.

Figura 10. Panfleto de lançamento do 
Loteamento Parque Itatiunga, março de 
2014 – Patos/PB 
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externalidades que favoreceram o empreendedor, desonerando-o, por exemplo, do 

uso de parte de seu capital de incorporação, reservado à adequação de tais 

equipamentos em seu empreendimento105. Essa é uma das formas dos 

incorporadores controlarem a valorização dos lotes, para obter mais renda fundiária 

e mais ganhos imobiliários. 

Na primeira etapa, o projeto Residencial Itatiunga submetido ao PMCMV 

compreendia uma área total de 204.642,60 m², da qual 61,1% era destinada a lotes 

habitáveis, com apenas 4,8% de área verde. De acordo com o seu memorial 

descritivo, nessa etapa estava prevista a implantação de cinco equipamentos 

públicos, distribuídos em pouco mais de cinco mil metros quadrados, dentre eles: 

uma escola, com seis salas de aula, uma unidade básica de saúde e uma estação 

de tratamento de esgoto pré-fabricada. Os dois primeiros foram implantados com 

recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), sob a gestão do Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e do Ministério Desenvolvimento, Indústria e 

Comercio Exterior. As fotos 07 e 08 relacionam-se a essa afirmativa. 

 

Segundo informação do representante da CRE Engenharia Ltda, construtora 

responsável pelas obras desse residencial, o projeto foi executado de acordo com o 

padrão normativo de especificação mínima exigido pelo Ministério das Cidades e 

                                                      
105 Cf. Lei nº 9.785/99, a qual dispõe sobre alterações na Lei nº 6.766/79 de Parcelamento do Solo 
Urbano. 

Foto 07. Outdoor de anúncio da 
implantação de equipamentos básicos no 
Conj. Habitacional Itatiunga – Patos/PB 

Foto: Luciana M. de Araújo, set. 2014. 

Foto 08. Estação de tratamento de 
esgoto pré-fabricada no Conjunto Habi-
tacional Itatiunga – Patos/PB 

Foto: Luciana M. de Araújo, ago. 2016. 

file://///tratamento
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fiscalizado pelo Banco do Brasil, instituição financeira gestora dos recursos. Porém, 

a despeito da rigidez dessa instituição sobre o cumprimento das normas técnicas e 

do prazo para a entrega, previsto para o ano de 2014, a entrega das casas 

aconteceu somente em 2016, depois de forte pressão das famílias beneficiadas. 

 Conforme o secretário de habitação da Prefeitura de Patos, o atraso da 

entrega do conjunto decorreu do fato de alguns equipamentos previstos na Portaria 

nº 168/2013 não terem sido concluídos. Pela normativa, “as redes de energia elétrica 

e iluminação pública, o abastecimento de água potável e as soluções para o 

esgotamento sanitário deverão estar operantes até a data de entrega do 

empreendimento ou da respectiva etapa” (MCIDADES, 2013). Isso não ocorreu. As 

obras dos demais equipamentos básicos, como a escola e o posto de saúde, foram 

oficialmente anunciados em 2016, após a entrega das casas aos beneficiários. 

Outro equipamento de infraestrutura básica reivindicado pelos moradores foi 

a conclusão da via de acesso que interliga o conjunto à BR 361, cujo trecho era 

carroçável e considerado por um entrevistado como “muito ruim, cheio de buraco e 

sem iluminação pública”106. Segundo manifestou um morador, o conjunto ficou muito 

distante do centro da cidade, fato que se agrava por causa da falta de transporte 

público e dificultava o deslocamento das pessoas para terem acesso aos mais 

diferentes serviços. Assim relatou: 

 Aqui não é ruim, porque a casa é da gente, né? Mas, está todo 
mundo abandonado, sabe? Até agora, não apareceu ninguém da 
prefeitura [...] tem lixo por todo canto e falta muita coisa ainda para a 
gente. [...] está difícil demais, para sair daqui para o centro [...] é tudo 
muito longe [...]. Quem tem moto, carro está bom, mas ficou longe de 
tudo mesmo. Tem gente que deixou ir para a escola porque não tem 
como ir, não tem como pagar o mototáxi. Eles também não querem 
fazer viagem de noite para cá. É muito perigoso [...] tem outro 
problema, falta a gente receber os contratos [...]. Sim, tem mais, o 
papel da luz está vindo alto demais, a gente não sabe porque a luz é 
cara aqui. Eles não tão respeitando ninguém aqui. [...] o povo tá se 
organizando se vem alguma coisa pra gente107 . 

Esse depoimento é emblemático porque ratifica o quão, historicamente, 

persistem as velhas práticas que revelam a reprodução do negligenciamento por 

                                                      
106 Informação direta obtida por meio de conversa informal com os moradores durante trabalho de 
campo realizado em julho de 2016. 
107 Cf. nota anterior. 
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parte do poder público com as condições de infraestrutura da habitação de interesse 

social, em diferentes esferas territoriais do nosso país. Reativa, também, os velhos 

dilemas e as contradições que assinalam o descompasso entre a política 

habitacional e a política de urbanização. 

Para reforçar aquela fala, apresentamos, na figura 11, o croqui de 

localização geográfica do residencial, com as distâncias em relação a importantes 

equipamentos de serviços e espaços públicos e de consumo, como a prefeitura, os 

correios, o hospital regional, o mercado público ou a catedral, situados na área mais 

central da cidade. No cotidiano dos moradores, o deslocamento onera o orçamento 

familiar e também estabelece um custo relativo ao tempo-espaço necessário para 

que seja exercido, especialmente pela inexistência de transporte público regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Croqui de localização do Loteamento Itatiunga, com 
distâncias relativas a serviços e equipamentos básicos – Patos/PB 

Fonte: Adaptado do Projeto Arquitetônico do Residencial Itatiunga, 2013. 

Croqui de Localização 
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No que respeita às distâncias, fica o destaque em relação ao centro da 

cidade. Quando o Estado aprova projetos de grandes conjuntos habitacionais 

voltados a interesse social, sendo necessária a obtenção de maiores porções de 

glebas rurais, a terra disponibilizada, em geral, encontra-se bem afastada área 

central da cidade, fora dos limites do perímetro urbano, comumente desprovida de 

qualquer infraestrutura básica. 

Para que os moradores desses conjuntos obtenham o mínimo possível para 

torná-las urbanizadas e habitáveis, é necessário formar organizações sociais e de 

mobilização, cuja pauta reivindicatória exerça forte pressão sobre o poder público. 

Com efeito, a mobilidade da sociedade, em diferentes áreas da cidade, a reivindicar 

o atendimento de suas demandas específicas, tenciona um movimento de forças 

entre os moradores organizados e o poder público, bem como entre os distintos 

movimentos, diferentemente espacializados na cidade.  

Registramos situação semelhante no Vista da Serra I e II, embora os 

problemas quanto ao acesso ao centro tenham sido pouco referidos. Esses 

conjuntos fazem parte da incorporação do Loteamento Empresarial Hardman 

Cavalcante, no Bairro Monte Castelo, localizado na zona sul da cidade, às margens 

do Rio da Farinha, em terras desmembradas do antigo Sítio Mutuca/Frei Manoel. A 

incorporação do loteamento também foi feita por uma construtora com sede em João 

Pessoa, a JGA Engenharia Ltda. No total, foram abertos 286 lotes, com uma área 

média de 200m², abrangendo 10,5ha.  

Após a incorporação, em 2012, foram contratadas 136 unidades 

habitacionais pelo PMCMV para edificar o Residencial Vista da Serra I, e em 2013, o 

Residencial Vista da Serra II, com 106. Portanto, 245 habitações, ambos em 

parceria com o governo do Estado, por meio da CEHAP-PB, com recursos do FAR, 

sob a gestão da CEF como instituição financeira. As duas etapas somaram um 

investimento de 6,3 milhões de reais.  

Para descrever o processo de incorporação daquele loteamento, reiteramos 

os escritos de Lucena (2014), ao esclarecer que 

o proprietário da construtora já possuía o terreno, que foi adquirido 
em um momento anterior. Segundo o engenheiro responsável pela 
obra, o processo de loteamento ocorreu da seguinte forma: foi 
realizado um primeiro loteamento, no qual o proprietário 
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desmembrou alguns lotes e os deixou como suas propriedades; em 
seguida, juntou os demais terrenos novamente e loteou pela segunda 
vez, agora com as características mínimas exigidas pela CEF para 
aprovar o projeto através do PMCMV. Quando as unidades do RSV I 
estavam praticamente prontas, foi promovida a venda dos lotes 
desmembrados daquele primeiro loteamento, cujos preços dos 
terrenos foram estabelecidos em torno de R$ 18.000,00. (LUCENA, 
2014, p. 156).  

À luz da autora, confirmamos a construção do conjunto habitacional em duas 

etapas, sob a mesma lógica especulativa descrita para o Itatiunga. No intervalo entre 

a conclusão da primeira etapa e o início das obras da segunda, quando foram 

enunciados e/ou instalados os equipamentos básicos pelo Estado, o incorporador 

lançou no mercado imobiliário os lotes de sua propriedade, valorizados pela 

infraestrutura pública. Desse modo, o capital do incorporador tende a se expandir 

com a ampliação da base de incidência das rendas, metamorfoseando o ganho 

imobiliário do proprietário do loteamento e dos adquirentes futuros. 

Assim, à maneira da explicação de Smolka (1987, p. 53), “trata-se aqui de 

criação de vantagens locacionais, pertinentes não propriamente a diferenças de 

produtividade na produção de moradia, mas sim às condições de criação do solo de 

características dadas, como a acessibilidade”. Da mesma forma, os equipamentos 

básicos implantados geram externalidades internalizáveis apropriadas pelo 

incorporador para a criação de rendas diferenciais. 

No caso desse loteamento e, por conseguinte, dos conjuntos habitacionais 

Vista da Serra I e II, outra particularidade que merece menção são as condições 

ambientais. Como representado na planta arquitetônica, do total loteado, 1,7ha 

corresponde a três áreas de preservação ambiental, sendo uma delas relativa ao 

remanescente das margens rio da Farinha, afluente do rio Espinharas, que dista 

uma média de 40 metros dos quarteirões situados a leste do conjunto. Conforme 

vemos nas imagens do Google Earth, os lotes destinados ao conjunto estão situados 

muito próximos ao curso hídrico, o que torna a área propícia a alagamento em 

período de chuvas (Figura 12). 
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Figura 12. Usos e apropriações no Loteamento Hardman Cavalcante, 
Bairro Monte Castelo – Patos/PB 

Fonte: Lucena (2014, p.179). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A despeito de todos os problemas ambientais, de infraestrutura e de serviços 

existentes no Conjunto Vista da Serra e nas imediações, na época do lançamento do 

Loteamento Hardman Cavalcante, em 2010, depois de concluída a primeira etapa do 

conjunto, o marketing de venda anunciava, antecipadamente, a implantação de 

equipamentos básicos, de áreas para comércio e uma rede hoteleira não 

especificada no projeto arquitetônico. Entretanto, como vimos in loco, e também pelo 

que foi noticiado em mídias digitais108, as condições de habitabilidade do Conjunto 

Vista da Serra não estão em consonância com o que for propalado no processo de 

vendas dos lotes. 

Pelo exposto, o problema da habitação popular assume similaridade em 

escalas de tempo e de espaço, cujas condições de habitabilidade são 

                                                      
108 Cf. vídeo: “Morador do conjunto vista serra, Monte Castelo, Patos, fala dos problemas”, disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=26hoZqIl3-I. Acesso em: março de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=26hoZqIl3-I
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negligenciadas pelo poder público, em especial quando se trata da HIS. Contudo, ao 

que parece, sem a intervenção do Estado, nada de efetivo se realiza para saná-lo. 

As famílias de baixa renda se submetem a viver em meio à precariedade do habitar 

dos conjuntos habitacionais por suas condições de renda, ante a impossibilidade de 

escolher onde morar ou como morar. Ou seja, historicamente, como enfatiza Hall 

(2002, p. 25), as famílias pobres estão sujeitas a “um sistema de governo local 

incompetente e amiúde corrupto, inepto no manejo dos pobres”.  

Na subseção seguinte, analisaremos a produção habitacional das cidades 

de Patos e de Cajazeiras voltadas para as modalidades de financiamento nas faixas 

II e III, contratadas pelo FGTS. 

5.3.2  Produção habitacional do PMCMV financiada pelo FGTS em Patos e em 

Cajazeiras 

Como vimos neste capítulo, no âmbito do SNH, as contratações para a 

produção de novas unidades habitacionais nas faixas 2 e 3 são subvencionadas por 

meio de créditos habitacionais, especialmente oriundos do FGTS. Essas 

modalidades atendem às famílias inseridas nas linhas de rendimento que variam de 

mais de três a dez salários mínimos que, grosso modo, constituem a segunda 

grande base da demanda habitacional. Lembramos ao leitor que, no caso dos 

financiamentos com recursos do FGTS, dentro dessas duas faixas, o governo 

federal criou o PMCMV-Habitacional, que funciona a partir de duas linhas de 

financiamento para o comprador da habitação – pessoa física – como ocorre na 

Faixa 1, na qual as contratações são realizadas por meio do PMCMV-Empresa, 

como discutimos na subseção anterior. 

O gráfico 05, seguinte, foi elaborado com base na planilha de produção 

habitacional fornecida pelo Ministério das Cidades, entre o ano de 2009 a outubro de 

2015. Nele, vemos que, nas cidades pesquisadas, o PMCMV contratou 3.392 

unidades habitacionais financiadas pelo FGTS. Dessas contratações, quase 52% 

foram efetuadas em Patos, sendo as demais efetuadas em Cajazeiras 
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Lembramos que, no que concerne à Faixa 1, a cidade de Patos foi 

beneficiada com 1.015 unidades financiadas pelo FAR. Se somarmos todos os 

financiamentos, temos 2.772 contratações operacionalizadas pelo programa, com 

mais de 63% do total da produção habitacional voltados a famílias com rendimento 

acima de três salários mínimos. A questão é que esse segmento apresentou uma 

demanda habitacional menor (cerca de 20%, relativos a 876 novas moradias). Já o 

déficit correspondente àquela faixa, também para o ano de 2010, equivalia a 80% 

(3.521 novas moradias), segundo a FJP. 

Isso significa que não houve equidade na distribuição dos recursos públicos 

subvencionados pelo PMCMV. Essa problemática é mais agravante em Cajazeiras, 

como sabemos, pois as famílias mais pobres sequer foram comtempladas nessa 

cidade, em que o déficit habitacional urbano apontava uma carência de 1.850 novas 

moradias, das quais 1.442 envolvia esse segmento (similarmente, quase 80%).  

Os valores investidos nas duas cidades, vistos por faixa, são outra maneira 

de apontar o descompasso no curso dos financiamentos viabilizados pelo PMCMV 

(Gráfico 06). Em Patos, não obstante a construção das 1.015 novas moradias em 
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Gráfico 05. Número de unidades habitacionais contratadas pelo PMCMV, nas 
modalidades das Faixas 2 e 3, em Patos e Cajazeiras/PB – 2009 a 2015 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de relatórios da  
SNH/MCIDADES (2016).  
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três conjuntos habitacionais pelo PMCMV, a Faixa 1 absorveu apenas 20% do total 

de créditos, um dado que é sequer existente no que respeita à cidade de Cajazeiras. 

No computo geral, a proporção dos investimentos em relação ao número de 

unidades habitacionais construídas chega à média de R$ 110 mil, abaixo do limite 

normatizado pelo Ministério das Cidades, fixado em até 150 mil reais para grande 

parte do país, inclusive para o Nordeste109.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para corroborar o impacto do PMCMV sobre o setor imobiliário, sobretudo 

no que respeita à construção civil exclusivamente dirigida à produção residencial, 

elaboramos a Tabela 15. Nela, temos a indicação entre todas as ART emitidas pelo 

CREA/PB nas duas cidades e os dados relativos aos imóveis produzidos pelo 

programa, sendo eles correlacionados. Isso nos remete ao incremento verificável 

nessa produção a partir de 2010, logo depois da implementação dessa política 

habitacional.  

                                                      
109 Esses valores são diferenciados para as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Distrito Federal, fixado em até 170 mil reais. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cajazeira
s

Patos

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 3

  R$ 46.781.147                    R$ 178.101.971                 R$ 4.360.540 

                                         R$ 159.468.161                           R$ 2.466.811 

Patos                                   

R$ 229,2 

(milhões) 

Cajazeiras                                  

R$ 161,9 

(milhões) 

Gráfico 06. Valores contratados pelo PMCMV, por modalidade de faixa, entre 
2009 e 2015 – Cajazeiras e Patos/PB 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de relatórios da  
SNH/MCIDADES (2016).  
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Tabela 15. Total de emissão de anotações de responsabilidade técnica (ART) e 
total de unidades habitacionais contratadas pelo PMCMV nas Faixas 2 e 3, em 
Cajazeiras e Patos/PB – 2009 a 2015 

Ano 

Cajazeiras Patos 

ART 

Emitidas 

 

Unidades 

Produzidas 

(PMCMV) 

Produção 

PMCMV/ART 

 (%) 

ART 

Emitidas 

 

Unidades 

Produzidas 

(PMCMV) 

Produção 

PMCMV/ART  

(%) 

2009 177 18 10.1 107 30 28,0 

2010 282 122 43,2 187 129 68,9 

2011 379 202 53,2 202 207 102,4 

2012 326 202 61,9 398 183 45,9 

2013 370 283 76,4 460 338 73,4 

2014 599 378 63,1 366 399 109,0 

2015 575 430 74,7 390 471 120,7 

Total 2.708 1.635 60,3 2.110 1.757 83,2 

Fonte: Elaborada por Luciana M. Araújo, 2017, com base em dados do CREA/PB e da 
SNH/MCIDADES (2016).  

 

Da tabela, destacamos que nos anos de 2011, 2014 e 2015, o número de 

unidades habitacionais contratadas pelo PMCMV superou o de ART. Isso justificado 

pela compra de imóveis produzidos anteriormente, porquanto havia um grande 

estoque de imóveis para comercialização em seu mercado imobiliário, conforme nos 

informou o presidente do CRECI. Os indicadores consolidam o lugar determinante 

do Estado naquele incremento da produção habitacional. 

Portanto, no contexto da atual PNH, o PMCMV foi fundamental para a 

garantia do acesso ao crédito habitacional, subvencionado a aquisição da casa 

própria, realizada por milhares de famílias com rendimento baixo e médio. Todavia, 

no tocante às condições de habitabilidade do entorno e das edificações em si, muito 

há para analisar e discutir. Afinal, como sentenciam Rolnik e Nakano (2009), a 

despeito dos instrumentos normativos de controle sobre a produção de habitação de 

interesse social ou sobre aquela de mercado, ambas continuam sendo realizadas 

em áreas de expansão urbana sem adequações satisfatórias de habitabilidade, 

marcadas por infraestruturas e acessibilidades precárias e/ou inexistentes.  

Desse modo, a PNH segue um curso de práticas que deixam lacunas na 

qualidade da política pública voltada à habitação. Essas práticas são remissivas a 

um modelo de fragmentação da cidade, repartida em espaços desiguais, em que a 
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precariedade urbana e ambiental é reproduzida, tencionados por conflitos de 

interesses entre os distintos agentes imobiliários e os moradores de conjuntos 

habitacionais. 

No decorrer desta pesquisa, percebemos o discurso reducionista e mesmo 

demagógico de representantes do poder público quanto à realização do “sonho da 

casa própria” por famílias de baixa renda. Um discurso em que impossibilidade 

socioeconômica dessas famílias quanto à escolha e à qualidade do onde morar na 

cidade é encoberta pelo “sonho” realizado. À maneira de Bonduki (1998), mitifica-se 

essa realização, diluindo-se as precariedades que a perpassam.  

À cidade imprime-se uma celeridade na sua expansão territorial, com 

repercussões diferenciadas sobre a sociedade local, com evidente favorecimento do 

setor imobiliário como um todo e do mercado de terras, potencializando a renda 

delas advinda, a partir do expressivo aumento de lotes urbanizados disponibilizados 

para o mercado.   
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6 

OS AGENTES IMOBILIÁRIOS PRIVADOS NO PROCESSO DE 

PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA EM PATOS E EM CAJAZEIRAS 

Hoje em dia, poucas pessoas recusariam admitir “a 
influência” de capitais e do capitalismo nas questões 
práticas concernentes ao espaço, da construção de 
imóveis à repartição de investimentos, e à divisão 
do trabalho no planeta inteiro. 

(Henri Lefebvre, 2000) 

Essa epígrafe é o ponto de partida na reflexão sobre a importância da 

inserção de capitais de diferentes origens na produção imobiliária e na expansão 

urbana de Patos e de Cajazeiras. Assim, ratificamos essa influência, em especial a 

do capital não local, na incorporação de glebas de terras rurais para a implantação 

de loteamentos residenciais que impulsionaram a expansão dessas cidades, 

mudando a conformação de seus espaços intraurbanos e no setor imobiliário.   

Na recente dinâmica desse setor, frações do capital mercantil foram 

transformadas em capital produtivo e investidas no mercado imobiliário, sendo 

transmudadas para diferentes espaços, com foco na obtenção e maximização de 

vantagens lucrativas. No Brasil, com mais frequência, isso foi exercido nas cidades 

médias, vistas como nichos emergentes, atrativas para a realização de negócios 

imobiliários, segundo autores como Amorim (2015), Spinelli (2015) e Lucena (2014). 

Igualmente inscritas na rota desse deslocamento, mesmo que em menor 

escala, também estão as cidades de porte médio, sobretudo as que exercem mais 

centralidade em suas regiões de articulação urbano-regional. Nesse grupo, Patos e 

Cajazeiras se destacam no sertão da Paraíba. São espaços de realização de 

negócios imobiliários, cujo capital investido é, em essência, originário de outras 

cidades paraibanas e de outros estados.  

Ao deslocar os seus capitais para tais cidades, os promotores imobiliários 

reproduzem a lógica mercadológica que permeia a apropriação, produção e uso do 

espaço urbano, com repercussão sobre um modelo de expansão territorial que é 

acelerado, desigual e incompleto. Ou seja, imprimem nas cidades onde atuam um 
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ritmo de mudanças que, no mais das vezes, não é acompanhado pela implantação 

dos equipamentos de infraestrutura necessários a ambientes intraurbanos. 

Interessa-nos destacar que, em geral, ao mobilizar seus capitais, esses 

promotores os investem de modo amplo, não apenas sob a forma de construção de 

imóveis e de loteamentos. Ou seja, terminam por exercer uma dada influência que 

vai além da materialidade da produção imobiliária (edificação de moradias, edifícios, 

salas, galpões comerciais etc.), atuando sobre a esfera política e na repartição de 

investimentos públicos, potencializando a lucratividade desses capitais. 

Nas cidades pesquisadas, diferentes frações do capital não local ladeiam o 

capital dos promotores locais, intensificando o jogo de forças financeiras e 

econômicas levado adiante por diferentes grupos de promotores imobiliários. No 

entanto, cabe destacar que aquelas frações tendem a atuar de modo hegemônico, 

com mais capacidade de intervir no espaço urbano e na produção imobiliária local.  

De modo geral, os promotores imobiliários realizam os seus investimentos 

de forma articulada ao poder público, consolidando interesses específicos, com 

consequente ampliação da sua influência sobre a cidade. Com efeito, Capel (2013) 

os considera como agentes urbanizadores, com capacidade de articular, planejar e 

intervir nos processos de produção e de expansão territorial da cidade, remetendo-

os à valorização venal de áreas intraurbanas, articulada à construção e 

disponibilização de terrenos, lotes urbanizados, casas ou apartamentos.  

Analisaremos a atuação dos promotores e agentes auxiliares na produção 

imobiliária em Cajazeiras e Patos, inclusive as mudanças verificadas em seu setor 

imobiliário. Inicialmente, focaremos os agentes auxiliares, com ênfase nos corretores 

de imóveis. Depois, discutiremos a construção civil e a produção de loteamentos 

residenciais, destacando as parcerias entre os promotores imobiliários.  

6.1 Os agentes privados na produção imobiliária e as mudanças no setor 

imobiliário de Patos e de Cajazeiras 

As recentes dinâmicas de produção imobiliária verificadas em Cajazeiras e 

Patos indicam importantes mudanças no setor imobiliário. Ao compararmos com 

períodos anteriores, o intervalo entre 2009 e 2015 foi marcado por novas formas de 
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articulação e execução do modus operandi dos promotores imobiliários, sejam eles 

públicos ou privados. Nesse sentido, à maneira de Capel (2013), não podemos 

deixar de destacar a atuação dos agentes imobiliários auxiliares, tal como o 

estudioso os nomeia.  Esse grupo é formado por arquitetos, engenheiros, 

advogados, gestores, notários, agentes fiscais e corretores imobiliários.  

Com o aumento da construção de moradias financiadas pelo PMCMV, o 

mercado passou a exigir uma produção mais inovadora, funcional e regularizada, 

requerendo a participação desses profissionais. Ressaltamos uma entrevista em 

Patos, em um escritório de arquitetura, em que foi assinalado o aumento do número 

de projetos elaborados, justificado pelas exigências das instituições financeiras para 

liberação de crédito daquele programa. Assinalou o entrevistado: 

[...] Hoje, temos um rigor maior na fiscalização das obras e a CAIXA 
passou exigir toda a documentação do imóvel regularizado. Isso 
desencadeou um conjunto de demanda [...]. Por exemplo, para 
liberação do alvará pela Prefeitura, o projeto tem que estar adequado 
ao código de obras da Prefeitura; o projeto tem que ser dentro de um 
padrão do tamanho do terreno que seja viável para o retorno do 
construtor [...]. Os projetos são de residência de 80m² a 90m². Antes, 
um tipo de casa assim, o proprietário desenhava à mão, sem 
nenhum critério. O governo é quem estabelece o preço por faixa do 
programa [PMCMV]. Outra coisa é que o comprador ficou mais 
consciente. Ele quer uma casinha mais bonita, mais ajeitadinha [...]. 
O construtor é obrigado a contratar os serviços de arquitetura para 
planejar melhor, do contrário, não vende. Se fizer qualquer coisa, não 
vende mesmo [...] A concorrência é grande [...]. Por onde se andar 
nesses loteamentos novos, tem casa sendo construída [...] tem casa 
para vender pelo programa e direto com o construtor [...] agora, pelo 
programa é melhor para o comprador, porque o prazo de 
financiamento é muito grande. Compensa [...]. Aqui mesmo no 

escritório não tem faltado trabalho, aumentou muito a demanda110.  

Essa fala indica o encadeamento de demandas relativas à produção 

imobiliária, em especial no que respeita à atuação dos agentes auxiliares na 

realização dessa produção. Dentre as atividades econômicas desempenhadas por 

esses agentes foi notável o crescimento do número de empresas de serviços de 

arquitetura, de engenharia e de incorporação de empreendimentos imobiliários em 

Patos e em Cajazeiras. Com base nos dados fornecidos pela Junta Comercial da 

                                                      
110 Entrevista com o dono de imobiliária e de escritório de arquitetura em Patos, em março de 2016. 
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Paraíba (JUCEP/PB), ao compararmos, por exemplo, os períodos de 2000 a 2008 

com o de 2009 a 2015, esse crescimento superou 400% em ambas as cidades.  

No primeiro período assinalado, Patos contava com apenas oito empresas 

de arquitetura. Em seguida, esse número chegou a 47. Os serviços de incorporação 

e de arquitetura foram os que apresentaram uma maior taxa de crescimento – 400% 

e 500%, respectivamente. Em Cajazeiras, esse percentual foi comum, na ordem de 

900%. Já as empresas de serviços de engenharia compareceram com um 

percentual de crescimento de 240% – percentual similar àquela cidade.  

Em conjunto, esse recrudescimento revela que o setor imobiliário passou a 

demandar cada vez mais serviços especializados. As empresas de arquitetura, por 

exemplo, cujas atividades incluem a “consultoria e a prestação de serviços técnicos 

de arquitetura: projetos de arquitetura de prédios (projetos conceituais, projetos de 

detalhamento); supervisão de ordenação urbana e uso do solo; projetos de 

arquitetura paisagística” (CNAE 2.0/IBGE, 2010), tiveram um aumento de 600%. Até 

2008, eram apenas 4 empresas. Em 2015, já eram 28, segundo a JUCEP/PB.  

Ante as exigências das instituições financeiras, as empresas passaram a 

atuar no mercado imobiliário de modo mais formal, constituindo empresas jurídicas, 

especializadas na incorporação de empreendimentos imobiliários, residenciais ou 

não. Isso sinaliza que produção imobiliária passou a assumir formas processuais 

com maiores níveis de legalidade e de regularização fundiária, o que reverberou nos 

processos de produção e de comercialização de imóveis. 

Com efeito, do projeto arquitetônico e da regularização do imóvel até a sua 

comercialização, notamos mais articulação de profissionais que participam do setor 

imobiliário. A tramitação de um projeto requer os serviços notariais para a regulação 

fundiária, os quais demandam do poder público mais rapidez na análise técnica de 

projetos para liberar a execução das obras – emissão de alvarás e agilidade na 

fiscalização, de competência dos órgãos públicos, para a liberação de habite-se.  

Quando a obra é concluída e lançada no mercado, não se pode prescindir da 

avaliação dos corretores de imóveis para sua comercialização. Assim, com a 

ampliação da produção habitacional, uma grande quantidade de imóveis foi lançada 

no mercado, implicando a necessidade de circulação dessa mercadoria e, por 
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conseguinte, o aumento da concorrência, exigindo mais agentes auxiliares para 

atuar nas transações imobiliárias.   

Como ressaltou aquele entrevistado, essa concorrência exigiu a melhoria da 

qualidade da produção do imóvel, uma vez que o consumidor solvável passou a 

demandar habitações mais modernas, e o construtor, projetos de baixo custo. Ou 

seja, uma produção voltada às perspectivas das demandas do comprador e de 

solução do construtor, compatível com as linhas de financiamento, quer individual, 

quer empresarial, oferecidas pelo governo federal.  

Os agentes auxiliares atuam em serviços técnicos, como a elaboração de 

projetos arquitetônicos, cálculos estruturais, entre outros. Desempenham funções 

burocráticas, fazendo a tramitação de documentos, tributos e impostos, que são 

necessários para a compra e transmissão do imóvel (ITBI). Orientam sobre as linhas 

de crédito, indicando as melhores vantagens de financiamentos. Definem, ainda, a 

comunicação sobre o marketing de divulgação do imóvel, estando presentes nas 

atividades de corretagem, avaliando os preços dos imóveis no mercado. 

No rol desses profissionais estão os corretores de imóveis, basilares ao 

funcionamento do mercado imobiliário, à circulação do imóvel, configurado como 

mercadoria-dinheiro, seja para moradia ou para fins de locação. Assim, como ativo, 

é gerador de mais valia (HARVEY, 2013), demandando uma circularidade imediata. 

É na comercialização que o construtor, o proprietário do imóvel, e o consumidor 

recorrem às atividades de corretagem, as quais medeiam os interesses relativos à 

redução dos riscos que perpassam as transações imobiliárias. 

A profissão de corretor de imóveis remonta ao início do século XX, 

vinculando-se ao processo de crescimento das cidades e, por conseguinte, ao 

aumento da comercialização de imóveis, que eram frequentemente anunciados em 

jornais locais, segundo o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI). 

Como informado pelo Conselho, a atividade não era regulamentada e o corretor era 

conhecido como um vendedor de imóveis, um mediador de negócios imobiliários, 

que atuava informalmente no processo de comercialização. Segundo Capel (2013), 

“generalmente, actuán en territórios limitados y pueden desplegar estratégias en 

relación con las características de la zonas en que actuán” (CAPEL, 2013, p. 252). 
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Com a legalização da atividade, esse profissional passou a ser considerado 

um técnico em transação imobiliária, com competência para “exercer a 

intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, 

opinar quanto à comercialização imobiliária” (LEI 6.530/78). A corretagem também 

envolve a administração de bens imóveis e o fornecimento de laudo ou de parecer 

sobre a avaliação de imóveis ou de sua cotação no mercado. Além disso, Capel 

(2013) adverte que, na escala local, esses agentes podem atuar na manipulação do 

mercado do solo e de moradias, em benefício dos interesses dos proprietários, 

porquanto conhecem bem o mercado de determinada localidade, bairro ou cidade.  

Essa atividade está diretamente vinculada à maior ou menor disponibilização 

de imóveis lançados no mercado. Desse modo, a conjuntura socioeconômica é 

determinante sobre a atuação dos corretores. Nesse sentido, a implantação do 

PMCMV e a celeridade da produção imobiliária no Brasil contribuíram para aumentar 

a formação de técnicos em transações imobiliárias. 

Os dados do COFECI/CRECI111 indicam que, no país, entre 2009 e 2015, 

houve um aumento de 76% de pessoas físicas inscritas nessa entidade. No que toca 

ao credenciamento de empresas, esse percentual foi de 33,5%. Na Paraíba, os 

índices foram bem maiores: 207% quanto a registro de profissionais, que saltou de 

1.643 corretores para 5.054, sendo 179% o crescimento relativo a empresas. Ao 

longo do período, o número se manteve em alta, em especial, a partir de 2012. 

Esse aumento pode ser explicado pelo aquecimento do mercado imobiliário 

em João Pessoa, que chegou à quarta posição dentre as cem melhores cidades do 

país para investimentos imobiliários, segundo a Revista Exame (2016)112. Esse 

aquecimento também ocorreu em Patos e em Cajazeiras, impulsionando o aumento 

da produção habitacional e das atividades imobiliárias, especialmente aquelas 

exercidas pelos agentes imobiliários auxiliares. Na subseção seguinte analisaremos 

essas atividades nas cidades pesquisadas nesta tese. 

 

                                                      
111 Dados relativos ao mês de dezembro de cada ano do intervalo entre 2009 e 2015. Disponível em: 
http://intranet.cofeci.gov.br/fiscalizacao/dadosFiscalizacao.aspx?s=secretaria. Acesso em: jun., 2016. 
112 As três primeiras eram São Bernardo do Campo (SP), Natal (RN) e Niterói (RJ). Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/mercado-imobiliario-esta-cheio-de-oportunidades-diz-estudo/. 
Acesso em: jan., 2017. 

http://intranet.cofeci.gov.br/fiscalizacao/dadosFiscalizacao.aspx?s=secretaria
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/mercado-imobiliario-esta-cheio-de-oportunidades-diz-estudo/
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6.2.1 Os agentes imobiliários auxiliares e as atividades imobiliárias  

Tendo em vista o incremento da produção imobiliária nas cidades de Patos e 

de Cajazeiras, as atividades imobiliárias, especialmente as relativas à corretagem, 

passaram por significativas mudanças, relacionadas ao aumento do número de 

pessoas que a exercem, bem como ao perfil dos corretores, entre 2009 e 2015. 

Essas mudanças foram analisadas e compiladas a partir dos dados fornecidos pelo 

CRECI/PB e pela JUCEP/PB. Convém lembrar que as aquelas atividades estão em 

conformidade com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), do 

Ministério da Fazenda113, que compreende 

as atividades de gestores de propriedade imobiliária como as de: 
proprietários de imóveis, agentes e corretores imobiliários que atuam 
nas atividades de compra, venda e aluguel de imóveis e outros 
serviços relacionados como a avaliação e imóveis para qualquer 
finalidade. [...] compreende também as atividades de administração 
de condomínios, shopping centers e outros imóveis. As atividades 
podem ser desenvolvidas pelo proprietário do imóvel ou por terceiros, 
sob contrato ou corretagem (CNAE 2.0/IBGE). 

Nessa classificação, tais atividades dividem-se em dois grupos: aquelas com 

imóveis próprios, a partir da locação ou da compra e venda; e aquelas por contrato 

ou comissão, compreendendo a gestão e administração de propriedade imobiliária.  

Os dados da JUCEP/PB abarcam cinco tipos de atividades imobiliárias, a 

saber: loteamento de terreno próprio sem benfeitorias; serviços de agente 

imobiliário; administradora de imóveis de terceiros; administradora de imóveis 

próprios; e compra e venda de terrenos próprios. Eles correspondem ao número de 

estabelecimentos de atividades imobiliárias abertos entre 2000 e 2015, 

individualizados por ano. Isso permitiu agrupá-los em dois períodos distintos: um, 

que atina ao interstício de 2000 a 2008, portanto, anterior à implantação do PMCMV, 

e o outro, de 2009 a 2015, em que analisamos melhor os impactos desse programa 

no conjunto das atividades imobiliárias, representadas na tabela 16. 

                                                      
113 Conforme o Ministério da Fazenda, essa classificação objetiva “padronizar os códigos de 
identificação das unidades produtivas do país nos cadastros e registros da administração pública nas 
três esferas de governo, em especial, na área tributária, contribuindo para a melhoria da qualidade 
dos sistemas de informação que dão suporte às decisões e às ações do Estado”. Disponível em: 
http://subcomissaocnae.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1. Acesso em: 
abr., 2016. 

 

http://subcomissaocnae.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1
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Tabela 16. Tipos de atividades imobiliárias desempenhadas em Cajazeiras e em 
Patos/PB por período, segundo a CNAE 

(CNAE) 

Tipos de atividades imobiliárias desenvolvidas 

Cidade/Período 

Cajazeiras Patos 

2000/ 

2008 

2009/ 

2015 

TC¹ 

(%) 

2000/ 

2008 

2009/ 

2015 

TC¹ 

(%) 

(6810203) - Loteamento de terreno próprio sem 

benfeitorias  

Loteamento (subdivisão de terras próprias sem 

realização de benfeitorias). 

0 19 1.900 0 18 1.800 

(6821801) - Serviços de agente imobiliário  

Intermediação de compra, venda de imóveis e terrenos 

por agentes e corretores imobiliários sob contrato; 

avaliação de imóveis para qualquer finalidade. 

2 9 350 1 16 1.600 

 (6822600) - Administradora de imóveis de terceiros  

Atividades das administradoras de imóveis que 

combinam os serviços de natureza imobiliária com 

serviços de gerência operacional e administrativa; 

atividades de administradoras de shoppings centers. 

1 9 800 2 17 750 

(6810202) - Administração de imóveis próprios  

Aluguel de imóveis próprios, residenciais e não 

residenciais; aluguel de apart-hotéis residenciais 

próprios; aluguel, em base mensal, de vagas de 

garagens próprias; aluguel de terras próprias para 

exploração agropecuária, inclusive de pastos.  

5 7 40 3 10 233 

(6810201) - Compra e venda de terrenos próprios  

Edifícios residenciais (apartamentos, casas); edifícios 

não residenciais, inclusive salões de exposições, 

shopping centers, terrenos etc. 

3 14 366 5 23 360 

Total 11 58 427 11 84 663 

1. TC – Taxa de crescimento 
Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de dados da JUCEP/PB - Data 
de referência: maio de 2016. Base de dados CNAE 2.0.  

Essa tabela aponta para a dinâmica de crescimento entre os períodos 

assinalados em cada cidade. Contudo, os dados não incluem, por exemplo, as 

atividades de incorporação de empreendimentos, cuja classificação de atividade 

econômica é outra: “a realização de empreendimentos imobiliários, residenciais ou 

não, provendo recursos financeiros, técnicos e materiais para a sua execução e 

posterior venda” (CNAE 2.0/IBGE, 2010).  

Identificamos um aumento do número de estabelecimentos nas atividades 

arroladas pela JUCEP/PB. Notamos que no período anterior a 2009 não há registros 

de loteamento de terreno próprio sem benfeitoria. Isso indica que houve mudanças 

no processo de comercialização, a exemplo da exigência de mais regulamentação, 

fato que repercutiu no crescimento do número de empresas abertas com finalidades 

específicas de loteamento. Conforme informação dos corretores de imóveis de 
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Cajazeiras, anterior a 2009, poucos loteamentos tinham registros, as prestações dos 

lotes adquiridos eram pagas diretamente ao loteador, sem que esse constituísse 

pessoa jurídica, ou seja, uma empresa.  

Outros dois fatores explicam o incremento do número de estabelecimentos 

de loteamentos de terreno próprio. O primeiro, apontado pelos agentes imobiliários, 

atina à dimensão dos novos loteamentos, que foram incorporados com maior 

quantidade de lotes, sendo necessário mais controle sobre a comercialização. Em 

segundo lugar, houve uma extensão do prazo de financiamento do lote adquirido, 

com o parcelamento realizado em até 120 meses. Esses dois fatores requereram 

mais controle por parte do proprietário do loteamento, incidindo sobre a demanda e 

a participação das atividades de empresas imobiliárias.  

Igualmente, relacionamos o crescimento do número de estabelecimentos de 

compra e venda à maior disponibilidade de imóveis para comercialização, bem como 

ao aumento da implantação de loteamentos e da produção imobiliária verificadas 

nos últimos anos naquelas cidades. De mesmo modo, houve o crescimento das 

atividades referentes à intermediação de compra e venda de imóveis e terrenos por 

agentes e corretores imobiliários sob contrato e de avaliação de imóveis para 

qualquer finalidade relativa aos serviços desses agentes.  

Essa última atividade é merecedora de nota, no que respeita à diferenciação 

da taxa de crescimento entre Patos e Cajazeiras, que se revelou distinta em relação 

ao aumento do número de corretores de imóveis entre 2009 e 2015. Em Cajazeiras, 

alguns escritórios imobiliários funcionam associados a outros tipos de empresas, 

cujo registro na junta comercial foi feito com a atividade principal desempenhada por 

seu proprietário, como, por exemplo, a de advocacia, sendo essa a cadastrada. 

Alguns corretores também atuam sem vínculo formal com uma empresa.  

A última tabela aqui trazida (número 16) aponta o aumento no número de 

estabelecimentos de administração de imóveis de terceiros que desempenham 

atividades administrativas concomitantes a de serviços relativos à compra, venda e 

avaliação (serviços imobiliários), com a gerência operacional e administrativa. Nas 

duas cidades, o crescimento dessas atividades atingiu percentuais significativos, de 

800%, em Patos, e de 750%, em Cajazeiras, o que implicou no aumento dos 

estabelecimentos de administração de imóveis próprios, com percentual de 233% 

em Patos, sendo esse bem superior aos 40% verificados na cidade de Cajazeiras. 
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O aumento da produção imobiliária repercutiu na tipologia e no número de 

estabelecimentos, bem como na geração de empregos. Mesmo que os dados 

correspondam aos anos de 2010 e 2014, com interstício menor do que aquele 

indicada na tabela 16, evidenciamos que nas duas cidades houve o acréscimo de 

pessoal ocupado, como demonstrado nos gráficos 07 e 08.  

Gráfico 07. Total de pessoal ocupado e de empresas de 
atividades imobiliárias em Patos/PB – 2010 e 2014  
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Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, com base em 
informações do CNAE 2.0/SIDRA/IBGE. 
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De acordo com os gráficos, o número de pessoas ocupadas por empresa 

(p/e) teve acréscimo em ambas as cidades. Acréscimo igualmente havido em 

relação ao número de empresas, sendo este mais expressivo em Cajazeiras. Ao 

considerarmos aquele número, temos um setor predominantemente constituído por 

microempresas114 (SEBRAE/DIEESE, 2013). Nelas, em 2014, de acordo com o 

IBGE, o percentual de pessoas assalariadas era de 42% na cidade em Cajazeiras, 

sendo mais elevado em Patos, que somava quase 64%. 

O quadro pessoal de uma empresa imobiliária comporta corretores de 

imóveis associados a uma ou mais empresas, sem haver um vínculo empregatício, 

desde que a prestação de serviços seja eventual. Em todo caso, é necessário que o 

corretor registre a associação com a imobiliária na entidade sindical, em que são 

definidos os critérios da partilha dos resultados da atividade de corretagem. No 

âmbito dessa profissão, trazemos os números quanto ao total de corretores 

imobiliários naquelas cidades, a partir da década de 1980. 

Tabela 17. Número de corretores credenciados por período, em 
Cajazeiras e Patos/PB – 1980 a 2016 

Período de 

credenciamento 

Número de corretores credenciados por cidade 

Patos % Cajazeiras % 

Década de 1980 4 3,5 1 2,4 

Década de 1990 4 3,5 - - 

2000 a 2008 9 7,7 3 7,3 

2009 a 2010 12 10,6 4 10 

2011 a 2014 47 41,6 22 53,5 

2015 a 2016 37 32,7 11 26,8 

TOTAL 113 100 41 100 

Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo. 2017, a partir de dados do 
CRECI/PB.  

Com a tabela, vemos que até 2008, o número de credenciados era bem 

reduzido. A partir de 2009, esse número passou a ser crescente, com destaque para 

o período de 2011 a 2014, que corresponde à segunda fase do PMCMV, em que já 

registramos o recrudescimento da produção habitacional naquelas cidades. 

                                                      
114 A classificação como microempresa engloba aquelas que, nos setores de comércio e de serviços, 
têm em seus quadros até nove pessoas ocupadas, Disponível em: 
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_conceito_empregados.
pdf. Acesso em: out., 2016. 

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_conceito_empregados.pdf
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_conceito_empregados.pdf


223 

 

Para além da tabela, dados do CRECI/PB apontam para uma renovação 

qualitativa do perfil dos corretores. Progressivamente, houve um aumento relativo à 

presença de mulheres no setor, havendo, ainda, a atuação de profissionais com 

níveis maiores de escolaridade. De fato, dentre os vinte corretores que 

entrevistamos, onze deles têm formação superior. 

Ao focarmos nas imobiliárias, verificamos que o capital investido na abertura 

dessas empresas teve predominante origem local. Apenas uma delas, a Imobiliária 

Remax Crescer, localizada em Cajazeiras, é franqueada, cuja rede é originária dos 

Estados Unidos. Destacamos, ainda, que quase dois terços dentre elas iniciaram as 

suas atividades após 2008, sobretudo a partir do ano de 2012. 

No trabalho de campo, quando questionamos sobre as perspectivas do 

mercado imobiliário nessas cidades, todos os entrevistados foram unânimes em 

concebê-las como “cidades polos do sertão paraibano”, com elementos de 

atratividade socioeconômica para o desenvolvimento do setor imobiliário. Quanto a 

esses, os mais referidos foram as instituições de ensino superior e a diversificação 

dos serviços e do comércio. Isso é remissível à centralidade que exercem no sertão 

paraibano e em cidades dos estados limítrofes, abrangendo um grande contingente 

populacional em suas regiões de articulação urbano-regional, conforme já discutido.  

Ainda nas entrevistas, todos manifestaram otimismo em relação ao recente 

crescimento do mercado imobiliário. Todavia, reforçaram o entendimento de que a 

crise econômica vivenciada no país nos últimos anos contribuiu para desacelerar o 

ritmo da produção e das transações imobiliárias, em especial a venda de imóveis 

novos. Nesse contexto, um incorporador de Cajazeiras observou que, 

se o governo federal mantiver o PMCMV, aperfeiçoando ainda mais, 
na próxima fase, teremos uma maior garantia de crescimento [...]. 
Em qualquer lugar, o mercado imobiliário só funciona bem com 
estabilidade. O governo tem que continuar garantindo emprego, para 
gerar renda e consumo [...] Essa é a receita para a gente continuar 
no crescimento [...] produzimos muitos imóveis, mas, no momento 
mesmo, o mercado está parado e as vendas caíram muito115. 

Mesmo que esse entrevistado tenha considerado a crise como fator 

negativo, grande parte dos entrevistados admitiu que o mercado tende a se manter 

ativo, devido à demanda constante de imóveis para locação, propiciada pelo fluxo de 
                                                      
115 Entrevista com um corretor de imóveis de Cajazeiras, realizada em março de 2015. 
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estudantes, técnicos e professores das instituições de ensino superior. Ademais, o 

aumento da produção imobiliária, a partir do segundo momento do PMCMV, ocorreu 

por causa da demanda não atendida inicialmente, ante a insuficiência de imóveis 

novos ofertados no mercado e as dificuldades de acesso ao crédito subvencionado.  

Como muitos enfatizaram, havia uma “demanda reprimida”. Havia uma 

parcela da sociedade com condições de adquirir o bem imóvel, porém a oferta era 

pequena e cara, inacessível, sobretudo para trabalhadores assalariados, com baixo 

e médio rendimento familiar. Nesse sentido, a ampliação do programa de crédito 

imobiliário e a redução da burocracia quanto ao financiamento habitacional 

incrementaram a produção, com consequente aumento da oferta de novos imóveis. 

Outro aspecto de relevo acerca do atual perfil do setor e do mercado 

imobiliário foi à inserção das empresas incorporadoras de capital não local no 

mercado das duas cidades. Essas empresas foram destacadas como responsáveis 

por mudanças significativas, sobretudo no que respeita à incorporação de terras 

periurbanas e à comercialização dos novos loteamentos residenciais, feitas por 

quem tem mais capital para investir e financiar a venda de lotes a longo prazo. 

Sabemos que a mobilidade social, espacial e temporal de capitais mercantis 

e/ou imobiliários, de origem local e não local, para o setor imobiliário foi decisivo 

para o recrudescimento da produção imobiliária. Particularmente, no âmbito da 

implantação dos loteamentos residenciais, as empresas de capital não local se 

inseriram no mercado local por meio da formação de grandes parcerias com os 

proprietários fundiários, assumindo a incorporação imobiliária de suas glebas rurais. 

Na seção seguinte, procuraremos detalhar essas parcerias. 

6.3 Parcerias: “alianças” entre agentes imobiliários de origem local e não local 

Nas entrevistas, os agentes imobiliários reiteraram que as novas dinâmicas 

das atividades imobiliárias também são resultantes de novas formas de apropriação, 

de incorporação e de parcelamento de glebas rurais periurbanas, bem como dos 

novos processos de produção e de comercialização dos produtos imobiliários. Nas 

incorporações, essas mudanças decorreram das “alianças” entre agentes 

imobiliários, ou seja, de parcerias firmadas entre empresas de um e/ou de diferentes 

segmentos de atividades, bem como entre aquelas de capital local e não local. 
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Essas parcerias tornaram-se cada vez mais frequentes nas negociações e 

transações para a abertura de loteamentos, porém, não sendo exclusivas a esse tipo 

de empreendimento (VASCONCELOS, 2007). Em Cajazeiras e em Patos, 

verificamos a sua formação no processo de produção de habitação, sobretudo 

voltada para o financiamento pelo PMCMV. Para efeito de análise, limitamo-nos a 

examinar as parcerias estabelecidas quanto àquele primeiro tipo de 

empreendimento, em conformidade como os documentos presentes nos processos 

de incorporação, registradas em cartório. 

 Essa opção tornou-se mais confiável porque, no decorrer das entrevistas 

com os loteadores e incorporadores que firmaram parcerias informais, notamos uma 

dada resistência em explicar os termos acordados nas parcerias, bem como relativo 

à identificação dos envolvidos. Sem pormenorizar, intuamos que essa postura está 

relacionada à recente mobilidade do capital investido na abertura dos novos 

loteamentos nas cidades estudadas e, de modo particular, à licitude desse capital116. 

Assim, no decorrer da pesquisa, por meio da análise dos memoriais de 

incorporação, de entrevistas e de conversas informais com diferentes agentes 

imobiliários, elaboramos um arranjo genérico com as principais modalidades de 

parcerias firmadas entre os agentes imobiliários e os proprietários rurais. Dentre 

elas, a mais comum foi a troca da terra rural por lotes urbanizados. 

Tais parcerias são alianças estratégicas com a finalidade de promover e de 

combinar “recursos organizacionais relevantes e competências de dois ou mais 

parceiros, em busca de vantagem competitiva sustentável”, segundo Vasconcelos 

(2007, p.31). Para a autora, elas podem ser formais, informais, perenes ou efêmeras 

e acabam com o fim da comercialização do empreendimento, como, por exemplo, os 

contratos de sociedade do tipo SPE. Igualmente, podem evoluir ou involuir.  

De modo geral, as parcerias formalizadas nas atividades imobiliárias, 

examinadas nos novos loteamentos de Patos e de Cajazeiras, especialmente entre 

as empresas de origem não local e os agentes imobiliários dessas cidades, são 

predominantemente formais e efêmeras, pautadas em contratos que duram, em 

                                                      
116 Essa é uma suposição que é embasada, por exemplo, na Operação Andaime, realizada pela 
Polícia Federal no sertão, inclusive em Cajazeiras. Essa operação teve início em 2015 e objetivou 
investigar fraudes licitatórias em contratos de empresas privadas de construção civil e do poder 
público, bem como lavagem de dinheiro. Envolveu vários empresários e empresas do setor de 
produção imobiliária, além de gestores, ex-gestores e funcionários da administração pública.  



226 

 

média, entre dois e quatro anos. Essa duração vincula-se à execução de todas as 

cláusulas contratuais, e, caso os deveres de uma das partes não sejam cumpridos, a 

parceria pode ser rescindida, nos termos acordados legalmente.  

Nas parcerias formalizadas e registradas em cartório, o contrato particular ou 

a escritura pública passa a compor o memorial de incorporação. São instrumentos 

legais que descriminam o tipo de parceria, precisando obrigações e/ou deveres de 

cada parte envolvida. Nos memoriais de incorporação dos novos loteamentos 

abertos, o registro desses instrumentos constitui uma peça ordinária na formalização 

de parcerias que envolvem o proprietário da gleba rural loteada, denominado de 

parceiro proprietário, e o incorporador/loteador, que é o parceiro empreendedor.  

Já nas parcerias entre os promotores imobiliárias locais, os acordos são 

informais, sem contratos registrados em cartórios. Em geral, conforme relatado nas 

entrevistas, elas são celebradas de modo verbal, com base na confiança e na 

credibilidade das partes envolvidas. Apresentam-se como mais perenes, renovadas 

quando da existência de novos empreendimentos a serem executados. 

Entre os fatores e/ou as articulações que levaram as empresas a firmarem 

parcerias quanto a loteamentos, estão a) facilidade de acesso à terra pelo 

incorporador/loteador e/ou construtores; b) aproveitamento, por parte do proprietário 

fundiário, do conhecimento técnico e jurídico do incorporador; c) rateio dos custos no 

processo da implantação; d) maior acesso a financiamentos para a execução das 

obras; e) e contratação de equipe técnica para estudos de viabilização e para feitura 

do projeto arquitetônico e de marketing e para analisar o potencial de mercado.  

Os entrevistados destacaram a importância do conhecimento que uma das 

partes precisa ter em relação à sociedade local e às cidades circunvizinhas, na 

identificação de potenciais consumidores. Esse conhecimento, associado aos 

agentes imobiliários locais, é crucial para a formação de uma “carteira de clientes”, 

sendo esses assimilados como consumidores fidelizados, à maneira de Brito (1998, 

p. 6), daí serem “o grande indicador de posicionamento estratégico das empresas”. 

Capel (2013) admite que a informação apropriada sobre a fase do ciclo 

econômico em que se encontra a oferta de imóveis e sobre os patamares de 

demanda é basilar para a venda do produto imobiliário. Afinal, isso gera vantagens 

competitivas para quem as detém. Nesse curso, as empresas “de fora”, ao formarem 
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parcerias com os agentes locais, passam a ter acesso a informações privilegiadas 

que as favorecem na consolidação de seus empreendimentos na cidade.   

Assim, o percurso trilhado pelo incorporador/loteador para acessar os 

consumidores é feito por meio dessas parcerias. Destaquemos estas observações: 

Nós temos a informação sobre quem é bom comprador aqui na 
cidade. [...] A gente sabe quem compra para construir, quem compra 
para investir, quem quer comprar para só morar. [...] essa informação 
na nossa atividade é muito importante, e nós sabemos disso [...] 
quando uma empresa dessas de fora vem investir aqui, ela tem que 
procurar a pessoa certa, que vai indicar quem pode comprar, quem é 
bom comprador daqui. Quero dizer, quem tem interesse em investir 
mesmo [...] e ai que começa a aliança [...] não é só chegar e abrir o 
loteamento. Ela vai ter que vender, né? [...] precisa de comprador. E 
quem tem essa informação? A gente. [...] eu tenho uma carteira de 
clientes muito grande, com gente daqui e das cidades vizinhas. Por 
exemplo, o pequeno comerciante que compra. [...] A gente já sabe 
para quem oferecer um terreno, quem vai construir. Que compra para 
investir na cidade. Quem vem de fora não sabe, não. [...] também, 
tem que ter confiança. Ninguém vai botar seu dinheiro fora, né? 117. 

A fala desse corretor é remissível às reflexões de Lefebvre (2000, 2001), 

relativas à compreensão de como as relações sociais que produzem o espaço 

urbano estão articuladas em uma ordem próxima – a das relações de vizinhanças, 

sociais ou políticas – e em uma ordem distante, representada pela interposição do 

Estado e pelos interesses do capital imobiliário. Nos processos de apropriação, 

transformação e uso da cidade, o próximo e o distante contrapõem-se e interpõem-

se, reencontram-se, contornados pelas representações do espaço urbano, o qual é 

concebido como valor de uso e como valor de troca.    

Outra importante parceria é aquela feita entre promotores imobiliários, 

formada pelo incorporador/loteador e o proprietário fundiário. A nosso ver, ela 

constitui uma base essencial da produção imobiliária, por tratar do acesso à terra 

rural para fins de parcelamento, com a produção de lotes urbanizados. Ao analisá-la, 

destacamos as vantagens obtidas por cada uma das partes envolvidas118.  

Na parceria entre incorporador/loteador e proprietário fundiário rural, para o 

primeiro, a aliança com o dono da terra trona-se indispensável no acesso à terra a 

ser loteada. Essa parceria é estratégica porque supera um dos grandes obstáculos 
                                                      
117 Entrevista com corretor de imóveis, realizada em março de 2015, na cidade de Cajazeiras. 
118 Lembramos que as entrevistas realizadas com os agentes imobiliários e o exame dos memoriais 
de incorporação dos novos empreendimentos constituíram a nossa base de informações. 
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do processo de promoção imobiliária que é a propriedade privada do solo. Em geral, 

esse acesso é negociado com base na permuta da terra por lotes, não havendo a 

disponibilização imediata de capital pelo incorporador.  

Nesse caso, também observamos que o proprietário da terra, comumente, é 

conhecedor da dinâmica social local, estando mais habilitado à identificação, dentre 

os segmentos solváveis, dos potenciais consumidores. Sob essa lógica, o 

proprietário contribui para reproduzir as intenções empreendedoras daquele capital, 

ou seja, a extração máxima de rentabilidade. Esse lugar estratégico também é 

atinente aos corretores locais, igualmente destacáveis na afirmação das parcerias.  

Desse modo, o dono da terra é a “porta de acesso” para a inserção do 

capital imobiliário não local. Porém, sabemos que no processo de produção 

imobiliária, independente da origem do incorporador/loteador, o proprietário fundiário 

é o agente primaz, especialmente quando se trata da abertura de loteamentos 

residenciais, para os quais é necessária a aquisição de grandes dimensões de terra.   

Com efeito, nas parcerias instituídas com as empresas incorporadoras mais 

capitalizadas, os proprietários obtiveram maior sucesso na execução do loteamento, 

assim como lograram mais credibilidade para se projetar no mercado imobiliário. 

Isso os favoreceu, por exemplo, na implantação de outros empreendimentos na 

cidade, efetivados por meio de novas parcerias, quer na abertura loteamentos, quer 

na incorporação para construir habitações para venda e/ou locação.  

No caso dos loteamentos, lembramos, com base em Smolka (1987), que é o 

capital incorporador que opera no processo de transformação do uso do solo, com 

vistas à obtenção de lucro. Para isso, esse capital assim se comporta: a) compra ou 

adquire o direito de uso sobre a gleba a ser loteada; b) contrata consultorias, 

planejadores, construtores e agentes financeiros; e c) articula os agentes 

responsáveis pela comercialização dos lotes – corretores de imóveis.   

No curso da produção imobiliária, Topalov (1979) destaca que, para o capital 

incorporador transformar o uso do solo em mercadoria e convertê-lo em capital 

imobiliário, mais que a sua propriedade, será necessário ter acesso à terra. Nisso, 

dependerá do proprietário fundiário, que 

es él quien controla el momento del cambio de uso del suelo; [...] El 
sistema de la promoción inmobiliaria no puede aparecer sino cuando 
el capital inmobiliario es autónomo en relación a la propiedad del 
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suelo. Es un capital dinero independiente que, para transformarse en 
capital inmobiliario, debe antes vencer el obstáculo de la propiedad 
del suelo, liberar el terreno (TOPALOV, 1979b, s/p). 

Vencido esse obstáculo, o incorporador/loteador atua na redefinição do uso 

da terra, com a sua valorização decorrente dos equipamentos básicos instalados na 

então gleba loteada: energia elétrica, abastecimento de água, abertura de vias de 

acesso, pavimentação. Portanto, configura-se a base necessária para a obtenção de 

diferentes rendas fundiárias urbanas, advindas dessa transformação e da valoração 

dos lotes a serem comercializados.  

Esse processo atina diretamente ao proprietário fundiário, que, de início, 

dispõe da renda absoluta, podendo o seu controle (monopólio) sobre a propriedade 

ser remetido à reprodução de sua riqueza, por meio das rendas do capital. Tais 

rendas seriam advindas, por exemplo, dos rendimentos de dividendos (juros, lucros), 

ante a venda da gleba loteada. Dividendos que são “obtidos do simples fato de ser o 

dono do capital sob a forma de terra”, como reforça Piketty (2014, p. 24). Ademais, 

em dada medida, a implantação de um loteamento ainda pode concorrer para a 

valorização das terras remanescentes da propriedade por ventura fragmentada.  

Destacamos que a especulação permeia essa dinâmica. É decorrente das 

benfeitorias realizadas na propriedade e da antecipação da valorização fundiária, em 

função das mudanças na estrutura urbana do entorno, mesmo que ainda estejam 

por acontecer – as externalidades constituídas em suas proximidades (SINGER, 

1979). Isso inclui os equipamentos básicos implantados pelo capital incorporador; os 

equipamentos de infraestrutura e de serviços comunitários, instalados pelo Estado 

(anéis viários, esgotamento sanitário, escolas, creches, postos de saúde); e os 

serviços e atividades terciárias articulados a investimentos do capital mercantil.   

Os proprietários fundiários cujas terras estão situadas em localizações 

privilegiadas logram mais vantagens no processo de negociação junto ao mercado 

imobiliário. Tal atributo possibilita a realização de rendas monopolistas, que são 

viabilizadas de duas maneiras. Primeiro, pela determinação do preço de monopólio 

sobre a área a ser loteada (o loteamento propriamente), o qual é repassado ao 

incorporador/loteador. Segundo, pela comercialização de cada lote, individualmente. 

Nesse sentido, ao modo de Marx (2008), temos que na cotação do preço de 
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monopólio entra em cena o desejo pela mercadoria a ser adquirida, associado ao 

poder de solvência dos compradores, independente do preço da produção.  

O proprietário da gleba loteada lucra com o excedente do preço sobre os 

lotes abertos, repassados pelo incorporador/loteador, e cujo valor é determinado 

pela capacidade do consumidor de pagar por ele. Como afirma aquele autor, o lucro 

obtido pelo dono da terra é suplementar e converte-se em renda, com o preço de 

monopólio gerando renda e transformando o proprietário fundiário em empresário.  

Como registramos in loco, com o desmembramento e a implantação de lotes 

urbanizados, as glebas remanescentes tornaram-se mais valorizadas, decorrente de 

novos atributos de externalidade agregados à terra parcelada, como estes: 

abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, equipamentos de uso 

comunitário, como escolas e postos policiais, e o pequeno comércio emergente. 

Com a expansão territorial, algumas glebas periurbanas foram favorecidas por 

transporte público e outros equipamentos urbanos de infraestrutura – canais de 

escoamento de águas pluviais, novas vias de acesso e alças viárias –, além de 

serem incluídas no perímetro urbano, por ocasião da redefinição de seus limites.  

Em Patos, as glebas remanescentes da propriedade Várzea da Jurema119 

foram beneficiadas pela infraestrutura dos loteamentos nela implantados120, inclusive 

equipamentos comunitários, como escola e posto de saúde.  

Na Figura 13, observamos que até 2010 as glebas rurais dessa propriedade, 

relativas a tais loteamentos, não haviam sido parceladas. O proprietário de dois 

empreendimentos afirmou que o anúncio da implantação do Itatiunga fez as vendas 

acelerarem. Para ele, a previsão da edificação de mais de setecentas habitações 

nesse conjunto contribuiu para a ocupação definitiva da área, especialmente pelo 

aproveitamento da infraestrutura a ser implantada. Como destacou: “aquela área é 

muito boa. [...] A cidade está crescendo para lá. Ali é a saída para Piancó. Mas é 

distante [...] e precisava de um atrativo para a gente investir. Aquele conjunto do 

MCMV [Itatiunga] chegou em boa hora [...] Ali valorizou muito”121 

                                                      
119 Em sua totalidade, essa propriedade possuía 745 hectares e deu origem a outros loteamentos, 
lançados antes de 2009. Dentre os quais, os Conjuntos Habitacionais Bivar Olinto (2006) e o Pró-
Moradia (2008), ambos já consolidados, servidos por pequenas mercearias e creches.  
120 São eles: Antônio David de Lima I e II (2011/2012); Itatiunga, com loteamento e conjunto 
habitacional, (2012); e o Arnóbio Lilioso (2014). 
121 Entrevista com incorporador, proprietário de imobiliária de Patos, realizada em abril de 2015. 



231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                      
 

Figura 13. Loteamentos implantados na propriedade Várzea da 
Jurema, Patos/PB 

Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de imagem 
obtida do Google Earth (2010; 2016).  
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Ainda nessa cidade, destacamos os loteamentos inicialmente incorporados 

pela empresa Colorado na Paraíba, a partir de 2009.  O primeiro, em Patos, o Luar 

de Angelita, com uma fração de gleba de 39,9 hectares, foi desmembrado da 

propriedade rural denominada Cipó, que tinha 200 hectares e pertence ao espólio de 

Napoleão Abdon da Nóbrega, agropecuarista e ex-deputado estadual. 

Os corretores de imóveis entrevistados atribuíram o “sucesso” de venda 

daquele loteamento, realizada em cerca de três meses, à credibilidade dos herdeiros 

do espólio e da organização da empresa incorporadora/loteadora, que investiu em 

propaganda e facilitou a venda dos lotes, sendo os primeiros a serem financiados 

em mais de cem meses na cidade. Destacaram ainda a influência de algumas 

“famílias tradicionais”, inclusive no setor imobiliário, porque são proprietárias de 

grandes reservas de terras periurbanas, potenciais a loteamento futuro. 

Já em Cajazeiras, os loteamentos daquela mesma empresa – o Luar Cidade 

Universitária e o Luar Campus Universitário – foram feitos em parceria com o 

proprietário Jorge Murilo, empresário que atua nos setores automotivo e imobiliário 

local. Conforme a certidão vintenária, em 2008, esse empresário adquiriu as terras 

que pertenciam à família Rolim. Foram desmembrados da propriedade denominada 

Picada, cuja área loteada totalizou 60 hectares.  

A respeito da comercialização, a maioria dos agentes imobiliários 

entrevistados em Cajazeiras referiu que, a depender do loteador e do proprietário da 

gleba a ser loteada, ou seja, da parceria estabelecida, muitos investidores de origem 

local e das cidades do entorno, comerciantes e profissionais liberais, antecipavam 

pedidos de reservas de lotes antes do lançamento, como enfatizou um corretor: 

Dependendo do dono da terra e de quem loteia, muita gente 
perguntava quando ia sair o loteamento e já pedia reserva de dois, 
três, quatro lotes. Cheguei a vender metade de quadra, [...] quadra 
inteira para um senhor daqui que é construtor [...]. Teve loteamento 
aqui que, só por causa do dono, ele já garantia a venda de 15% a 
20% antes mesmo de ser lançado [...]122. 

A comercialização por antecipação garante ao incorporador um capital inicial 

que viabiliza a execução das primeiras etapas do loteamento, porém, como 

esclarece o entrevistado, ela depende da reputação da parceria, a qual dará mais ou 

                                                      
122  Entrevista com corretor de imóveis de Cajazeiras, realizada em março de 2015. 
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menos atratividade ao empreendimento. Nos termos assinalados por Piketty (2014), 

a parceria não é feita só com base material – terra, dinheiro, máquinas –, mas 

também a partir de sistemas de informações, de relações sociais consolidadas, de 

concepção de marketing comercial, de pesquisas e de desenvolvimento. Em 

conjunto, esses são encaminhamentos realizados pelos incorporadores.   

Vale destacar que além dessas atividades, o incorporador/loteador 

comparecerá com toda a tramitação burocrática e operacional para implantar o 

loteamento. Isso inclui as despesas com material, encargos fiscais, trabalhistas e 

previdenciários e a instalação de equipamentos de infraestrutura básica. Igualmente 

cabível é a contratação de agentes imobiliários auxiliares: advogados, arquitetos, 

engenheiros e técnicos em transações imobiliárias. 

Aos proprietários rurais cabe regularizar a gleba objeto da permuta, o que 

inclui a escrituração, o georreferenciamento e as delimitações geográficas da 

propriedade e da área desmembrada. Além disso, a gleba deverá ser isenta de 

qualquer impedimento judicial, decorrente, por exemplo, de disputa por espólio entre 

os herdeiros; de irregularidades em relação ao Incra e a outros órgãos públicos ou 

de dívidas administrativas contraídas pela falta de pagamento de impostos relativos 

à propriedade, como o imposto rural. Uma vez estabelecida a parceria, acordar-se-á 

a forma de permuta, conforme veremos na subseção a seguir. 

6.3.1 Permuta de lotes urbanizados e incorporações de terras rurais periurbanas 

A permuta de terra rural por lotes urbanizados, acordada entre o proprietário 

fundiário e o incorporador, em geral, é feita por meio de uma divisão em partes 

percentuais sobre o total dos lotes a serem abertos e comercializados. Os 

percentuais dependem das condições do mercado imobiliário no momento da 

negociação, da quantidade de lotes implantados e da localização do 

empreendimento, especialmente em relação aos serviços de abastecimento de água 

e de energia, e das condições geomorfológicas do solo. Esta última pode tornar o 

empreendimento mais dispendioso, devido aos serviços de terraplanagem.   

Quantos às negociações, depreendemos que não há uma predeterminação 

das condições de permuta, tampouco legislação específica para salvaguardar o 

direito do proprietário fundiário, caso o empreendimento não seja feito em 
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conformidade com o contrato de promovido. Nesse último aspecto, conforme 

examinamos nos contratos de permuta, são estabelecidas penalidades à empresa 

responsável pela execução do loteamento, em caso de quebra do acordo celebrado.  

Nas duas cidades, analisamos seis desses contratos. Foram estabelecidos 

entre proprietários fundiários rurais e empresas de capital não local, sendo o lote 

urbanizado o objeto a ser permutado. Comumente, no processo de permuta de 

propriedade rural por frações ideais a serem loteadas, o percentual reservado ao 

proprietário fundiário é de 30% a 40% sobre o total de lotes do empreendimento, 

ficando a maior parcela com a empresa. Na pesquisa, apenas em um contrato 

identificamos uma permuta em partes iguais entre contratantes.  

Conforme manifestou um corretor de imóveis de Patos, “a maior parte do 

dinheiro para os loteamentos vem mesmo de fora, tem muita gente daqui que 

investe nesse ramo, mas o mais forte é de fora”123. Nessa fala, o entrevistado faz 

referência à capacidade de interposição das empresas de capital não local que 

passaram a atuar no setor imobiliário, em especial na incorporação de áreas 

periurbanas. Foram essas empresas que compareceram de modo significativo nos 

contratos de parceria e/ou de compra das terras rurais a serem loteadas. 

 A título de exemplificação, o marco inicial da interposição dessas empresas 

foi registrado em 2008124, com a empresa Enger Engenharia e Construção Civil 

Ltda., incorporadora do Loteamento Residence Privê Villas do Lago, primeiro 

condomínio fechado aberto em Patos, com 408 lotes. Essa empresa pertence ao 

Grupo Enger Conserpa, sediada em Cabedelo/PB, especializada na construção de 

grandes empreendimentos verticais e de loteamentos fechados nas cidades de João 

Pessoa e de Cabedelo. De acordo com o memorial de incorporação, na planilha 

fornecida pelo SINDUSCON/PB, em Patos, o custo médio de implantação desse 

empreendimento foi superior a sete milhões de reais. 

Quanto à incorporação dos loteamentos por empresas de capital local, 

constatamos, por meio do exame dos memoriais de incorporação registrados em 

cartório, que grande parte dos loteamentos registrados entre 2000 e 2008 foi 

                                                      
123 Entrevista realizada com corretor de imóveis de Patos em março de 2015. 
124 No ano de 2002, foram implantados dois loteamentos residenciais, denominados de Nova Brasília 
I e II, totalizando 1.069 lotes, pela INCORPLAN Incorporadora Ltda., com sede em João Pessoa. 
Depois, nesse longo intervalo, não encontramos nos registros notariais outro empreendimento do tipo 
incorporado por empresas não locais.  
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incorporada diretamente pelos proprietários fundiários, sem a constituição jurídica de 

empresas e/ou a participação de capital não local. Predominantemente, as terras 

loteadas nessa condição são originárias de espólios familiares.   

Ao considerarmos esse intervalo, em Cajazeiras, dos onze loteamentos 

arrolados, apenas três foram incorporados por empresas juridicamente constituídas. 

Em Patos, foram registrados onze empreendimentos, com três deles incorporados 

pelo Estado (CEHAP/PB e Prefeitura Municipal), quatro o foram diretamente por 

seus proprietários e quatro por empresas do tipo sociedade limitada125.  

A partir de 2009, a prática de incorporação mudou, devido às exigências 

legais de regularização fundiária, com o registro em cartório dos empreendimentos 

imobiliários. Além disso, com o aumento do prazo de financiamento privado para a 

aquisição de lotes urbanos, e a possibilidade de uso de linhas de crédito para 

compra subsidiada pelo governo federal, de modo obrigatório, os processos de 

incorporação passaram a ser realizados por meio de empresas juridicamente 

constituídas, inscritas na Junta Comercial e na Receita Federal.  

Em Patos, do total de loteamentos implantados e registrados, entre 2009 e 

2015, 91% foram incorporados por empresas. Em Cajazeiras, esse percentual 

correspondeu a 78%, conforme demonstrado no gráfico 09, seguinte. Os demais 

foram incorporados como pessoa física, diretamente pelos proprietários fundiários 

da terra loteada, somando uma média de trinta hectares, parcelados em 293 lotes, 

isto é, pouco menos de 4% do total de lotes implantados no período em tela.  

Em Patos, foram registrados três empreendimentos incorporados por pessoa 

física, perfazendo um total de vinte e seis hectares de área loteada, com 713 lotes 

disponibilizados para venda, o que equivale a 5,02% do total de 13.994 lotes abertos 

entre 2009 e 2015 (gráfico 10). Em conjunto, a mensuração importou para 

dimensionarmos as mudanças na prática dos agentes imobiliários nessas cidades. 

 

                                                      
125 Ressaltamos que dados primários advêm do levantamento realizado nos cartórios das duas 
cidades, com material repassado pelos notários responsáveis, podendo haver divergências de 
quantitativo, já que não tivemos acesso direto ao arquivo. O fornecimento das pastas e documentos 
dos loteamentos abertos entre 2000 a 2008 foi de responsabilidade do cartório. Isso implica que pode 
ter havido eventual omissão de pastas. Nesse caso, passamos a considerar os dados dos processos 
consultados e a dar mais importância à informação direta dos notários entrevistados. 
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Os gráficos 09 e 10 confirmam a representatividade das empresas de capital 

não local como grandes incorporadoras e loteadoras nessas cidades, especialmente 

em Patos, cujo número de lotes abertos por essas empresas foi quase quatro vezes 

maior do que aqueles abertos por empresas locais. Essa maior participação é 

expressivamente extensiva à variável área total loteada. Em que pese essa 

Gráfico 09. Número de lotes incorporados por empresa e por 
pessoa física, em Patos e Cajazeiras/PB – 2009 a 2015 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, por meio 
de pesquisa direta em cartórios de registro de imóveis.  
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Gráfico 10. Área loteada incorporada por empresa e por 
pessoa física, em Patos e Cajazeiras/PB – 2009 a 2015 
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expressividade ter sido bem menor em Cajazeiras, os gráficos trazem evidências 

quanto ao caráter empresarial do mercado de terras nessas cidades.  

A atuação de empresas formais no processo de incorporação dos 

loteamentos ladeou a prática do desmembramento informal de glebas, ainda 

existente, promovida diretamente pelo proprietário das terras, sem garantia futura 

para o comprador. Informalmente, os lotes eram delimitados, desmembrados e, 

posteriormente, vendidos, conforme a demanda. Quanto a isso, em Cajazeiras, um 

corretor assinalou: “A garantia para a pessoa que comprava era somente, mesmo, a 

credibilidade e o conhecimento que o proprietário da terra tem na cidade. Dava a 

palavra e o negócio estava feito”126. Nessa direção, temos esta fala de um notário: 

tem muito dono de loteamento aqui que dividiu a terra, vendeu e 
pronto [...]. Dá um jeito, não sei como, lá na prefeitura, e faz assim 
mesmo. E a fiscalização, não sabe? Sabe, sim. [...] O povo compra 
porque confia, sabe como é, né. Tem muita política nisso. [...] hoje, a 
coisa é diferente, é mais rigoroso, só se tem financiamento se o 
loteamento estiver em ordem, [...] registrado como manda a lei. Isso 
é o certo fazer [...]. Agora, quando essas novas empresas chegaram 
para cá, já sai tudo registrado e tudo dentro do que tá na lei [...]127.  

O entrevistado reportou-se às leis de que regem o parcelamento do solo 

urbano e às que regulam a incorporação, nacionalmente definidas. Além disso, o 

empreendimento deve atender à legislação urbana local, com o Código de Obras e 

Urbanismo e o Código de Postura, bem como o plano diretor do município. Segundo 

o representante da gestão local, os loteamentos incorporados por empresas de 

origem não local cumprem com mais rigor a legislação urbana, até porque, como 

explicou o secretário de planejamento, elas chegaram com grande capacidade de 

investimento e estabeleceram forte competitividade com os loteadores locais.  

Por conseguinte, os agentes imobiliários de origem local passaram a 

fiscalizá-las, denunciando eventuais inobservâncias em relação à legislação urbana. 

Embora contraditória, essa denúncia está inscrita na lógica dos conflitos de 

interesses de grupos de promotores imobiliários, na disputa pela apropriação da 

cidade como um espaço econômico e de reprodução do capital (CANO, 2010).  

                                                      
126 Entrevista com corretos de imóveis em Cajazeiras, em março de 2015 
127 Entrevista com funcionário de cartório, em junho de 2014  
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Esse autor nos lembra que, no caso dos grupos de origem local, a cidade é 

mais que um espaço econômico. Ela é concebida como espaço de reprodução e de 

manutenção do poder político exercido por taís grupos. Em Patos e em Cajazeiras, 

antes de 2009, o mercado de terra era basicamente controlado por uma pequena 

parcela de promotores imobiliários. Eles incorporavam e loteavam pequenas 

frações, construindo e financiando os imóveis produzidos. Para isso, exerciam 

(exercem) forte articulação com o poder público local, que intervinha (in)diretamente, 

beneficiando-os.  Aquela parcela, segundo Cano (2010, p. 2, grifo do autor),  

perde para o novo e maior capital [no caso, o imobiliário], porque é 
incapaz de lhe concorrer, porque não dispõe de massas de recursos 
financeiros para ocupar o espaço que fatalmente será do grande. 
Sua capacidade de ampliar sua concentração e centralização é 
relativamente modesta. De sua transformação modernizada ficará 
limitada a pequenos e médios negócios locais. 

Nesse caso, a transformação modernizada de parte do capital mercantil dos 

agentes imobiliários das cidades pesquisadas tem sido investida na construção 

privada de moradias uni(multi) familiares e na implantação de loteamentos que 

apresentam uma infraestrutura mais modesta, implementada em longo prazo, mas 

nem sempre concluída. Conforme registramos in loco, boa parcela dos loteamentos 

incorporados por empresas locais apresentam uma infraestrutura precária, quando 

comparada com os que são abertos pelas empresas de capital não local.   

Apresentam também algumas irregularidades. Por exemplo, no Loteamento 

Antônio David de Lima I, incorporado pela Imobiliária Kital Ltda., com matriz em 

Patos, a data de registro da planta é fevereiro de 2011. Entretanto, nesse 

documento, a aprovação do empreendimento pela Prefeitura foi assinada em 

dezembro de 2010. Isso se repete na segunda etapa do loteamento. A planta é 

datada de outubro de 2012, mas a aprovação veio antes, em maio desse ano. Daí a 

irregularidade, pois a lei federal de parcelamento do solo requer a planta 

arquitetônica para a aprovação de um empreendimento imobiliário. 

 Ademais, apesar de exigido no Código de Urbanismo do Município, Lei nº 

1.247/79, não constam nas plantas as especificações relativas à distribuição das 

águas e largura das ruas, nem a indicação da forma de saneamento e de proteção 

contra inundações e erosão do solo. Ou seja, com essas observâncias, podemos 
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especular que havia espaço para eventuais alterações nas plantas arquitetônicas, 

sem uma avaliação por parte dos órgãos fiscalizadores competentes.  

Nesse curso, nem sempre as exigências quanto à infraestrutura necessária 

ao empreendimento são cumpridas. No loteamento citado acima, não havia sistema 

de coleta de águas pluviais. De modo convencional, tal sistema é constituído de vias 

pavimentadas, incluindo as guias, as sarjetas128 e a rede de tubulação e seus 

sistemas de captação, como as caixas de captação das águas pluviais, conhecidas 

como bocas de lobo (MASCARÓ, 2003). Cinco anos depois, o Antônio David de 

Lima I continua sem a infraestrutura requerida, embora com moradias já construídas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como observável nessa imagem (Foto 09), inexistem calçadas, e 

pavimentação, além de sarjetas para escoamento pluvial.  Dos itens previstos por 

lei, está instalado o meio-fio (ou guia), utilizado para delimitar as quadras, a 

eletrificação e o abastecimento de água. Em Cajazeiras, essa inobservância também 

é recorrente. Registramos muitas irregularidades. As divergências arroladas nos 

processos de licenciamento e de abertura dos empreendimentos foram constatadas 

in loco, revelando um poder público conivente com essa prática.  

                                                      
128 As sarjetas “são faixas do leito das vias, situadas junto ao meio-fio, executadas geralmente em 
concreto moldado ‘in loco’ ou pré-moldadas” (MASCARÓ, 2003, p. 166, aspas do autor). A sua 
finalidade é a de receber e canalizar as águas pluviais para o sistema de captação, o qual também 
não existe na maioria dos loteamentos visitados nas duas cidades. 

 

 Fonte: Luciana M. de Araújo, julho de 2015. 

Foto 09. Loteamento David Lima I, em Patos/PB. 
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A figura 14 mostra dois empreendimentos que têm origem diferenciada 

quanto ao capital incorporador. Implantados em momentos distintos, localizam-se na 

Avenida José Donato Braga (Estrada do Amor), próximo à UFCG. Logo em seguida, 

trazemos duas fotos que destacam os mesmos loteamentos (Foto 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na proposta de divisão de bairro da cidade, os dois loteamentos ficaram no 

Centro, próximo à UFCG, em uma área de valorização imobiliária.  O Alto da Colina 

Foto 10. Aspectos da infraestrutura dos loteamentos Alto da Colina e Luar 
Cajazeiras, em Cajazeiras/PB. 

Loteamento Alto da Colina Loteamento Luar de Cajazeiras 

 Fonte: Luciana M. de Araújo, agosto de 2016. 

Figura 14. Loteamentos Alto da Colina (2008) e Luar de Cajazeiras (2014) 

Fonte: Google Earth, fevereiro, 2016. 
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foi incorporado pela Imobiliária Rolim Lopes Ltda, de capital local, em 2008, com 227 

lotes. Conforme os entrevistados, a comercialização foi lenta, tanto por problemas 

estruturais, como também pelas condições de parcelamento (somente em até três 

parcelas). Até 2016, estava sem infraestrutura, exceto pela eletrificação.  

No caso do Loteamento Luar de Cajazeiras, incorporado pela Colorado, o 

seu o projeto foi aprovado pela Prefeitura Municipal em maio de 2014, sendo a 

venda de lotes parcelada em até 120 meses. Em 2016, a empresa estava prestes a 

concluir a instalação de infraestrutura anunciada: pavimentação das ruas, sistema 

de drenagem pluvial, energia e abastecimento de água.   

A capacidade de investimento das empresas de capital não local, no que 

respeita aos investimentos em infraestrutura e marketing de vendas, comparece de 

forma mais eficiente, inclusive por que essas empresas entram no mercado para 

competir e conquistar a credibilidade antes apropriada pelos empresários locais. De 

acordo com a Colorado, os investimentos nos seis loteamentos que a empresa 

implantou em Patos e em Cajazeiras somam R$ 55 milhões. Nesse valor, estão 

inseridos a compra de terreno, a incorporação, a regularização e a instalação da 

infraestrutura exigida por lei. Esta última inclui terraplanagem, drenagem, meio fio, 

rede de água, com reservatório próprio, rede de energia e pavimentação das ruas.  

Quando essas empresas passaram a incorporar e a lotear grandes parcelas 

de glebas rurais periurbanas, a partir de 2009, constituíram redes de técnicos de fora 

(arquitetos, consultores e construtores), demandaram mais atuação dos agentes 

imobiliários auxiliares, ampliando a oferta de emprego para esses agentes, voltados 

à promoção e venda dos lotes então produzidos. Elas redefiniram o tratamento e a 

veiculação das informações e das estratégias midiáticas e fizeram circular com mais 

velocidade os produtos imobiliários lançados no mercado. 

A presença dessas empresas impulsionou mudanças no perfil daquelas 

atuantes nas duas cidades, com parcerias que aqueceram o mercado de terras e 

aceleraram a expansão territorial. Os nossos entrevistados destacam a Colorado 

nesse cenário. Em seus empreendimentos, a empresa abriu 2.695 lotes em Patos e 

2.011 em Cajazeiras. No Quadro 12 destacamos as empresas que atuaram nessas 

cidades, movendo para lá o seu capital, a partir de incorporações, da abertura de 

loteamentos e da construção de habitação popular e de médio e alto padrões.  
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Quadro 12. Relação de empresas incorporadoras de origem não local, por sede, nome 
do empreendimento e total de lotes abertos em Cajazeiras e Patos/PB – 2009 a 20151 

1. Para outras informações, consultar os apêndices K e L. 
2 O loteamento já foi incorporado, porém as obras não foram iniciadas. 
Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de pesquisa direta em Cartórios de 
Registro de Imóveis de Patos e Cajazeiras. 

As empresas listadas são oriundas de diferentes cidades. Juntas, foram 

responsáveis pela a abertura de 14.959 lotes, o que corresponde a pouco mais de 

67% do total de 22.224 lotes abertos em Cajazeiras e Patos. Isso reafirma a 

CAJAZEIRAS 

Nome da empresa incorporadora Sede Nome do empreendimento 
Lotes 

abertos 

Colorado Emp. Imobiliários Ltda. Recife/PE 

Luar Campus Universitário 
Luar Cidade Universitária 

Luar de Cajazeiras 
2.011 

Colinas Incorporações e Venda de 
Imóveis Ltda. 

João Pessoa/PB Colinas de Oeste 580 

L.J.L. Construções 

Incorporações, Locações e 
Consultoria Ltda. 

João Pessoa/PB  Imperial Residence 397 

Elite Engenharia Ltda. São Felix/BA Anita Albuquerque (PMCMV)² 1.041 

Omegapar Emp. e Investimentos 
Ltda. 

Barbalha/CE Caminho das Árvores 180 

TOTAL 05 07 4.209 

PATOS 

Nome da empresa incorporadora Sede Nome do empreendimento 
Lotes 

abertos 

Colorado Emp. Imobiliários Ltda. Recife/PE 
Luar de Angelita 

 Luar Carmen Lêda 
 Luar do Campestre 

2.695 

CM Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. 

Recife/PE 
Altiplano Vista Nobre 

Altiplano Bairro das Nações 
1.417 

Nova Terra Emp. Imob. Ltda. Recife/PE Luar de Espinharas 154 

Mediterranée Emp. Imob.Ltda. João Pessoa/PB Bairro dos Estados 2.192 

BW Construtora Imob. Ltda. João Pessoa/PB Itatiunga 1.768 

Paulo Bezerra Cunha Ltda. João Pessoa/PB Loteamento Gustavo Cunha 171 

Amorim Negócios Imob. Ltda. João Pessoa/PB Loteamento Tambiá 239 

Sunny-City Urbanismo Ltda. João Pessoa/PB Morada do Sol 1.236 

JGA Engenharia Ltda. Sapé/PB 
Lot. Hardman Cavalcante 

Vista Serrana I e II (PMCMV) 
286 

Gestisuelo Brasil Emp. Imob.Ltda. Natal/RN Jardim de Espanha 447 

Vista Nobre Emp. Imob. Ltda. Santo André/SP Edmundo Xavier 145 

TOTAL 11 14 10.750 

TOTAL GERAL (CZ+PT) 16 21 14.959 
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participação determinante do capital não local no controle de um grande estoque de 

terras urbanas. No gráfico 11 essa participação é distribuída a partir da origem do 

capital, envolvendo os dez milhões de metros quadrados de área loteada, 

equivalente a mil hectares de terra rural periurbana parcelada e urbanizada.  

Gráfico 11. Total de área loteada, segundo a origem do capital 
de incorporação, em Patos e Cajazeiras/(PB – 2009 a 2015 

 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir dos 
memoriais de registro de incorporação dos loteamentos.  

Nessas cidades, a Colorado concentra o maior número de incorporações, 

sendo 4.706 lotes (31% do total). Em área, parcelou mais de 2,2 milhões de metros 

quadrados de glebas de terras, transformadas em lotes comercializáveis (220 

hectares). Daí a sua importância. Entre as mudanças que imprimiu, citamos a prática 

de preços de diferenciados, com financiamentos que em até 180 meses. 

Assim, o aumento da oferta de terrenos, as facilidades de pagamento e a 

possibilidade de obter créditos subvencionados, facilitaram o ritmo de produção 

imobiliária da Colorado, acelerando-o. Essa empresa é a maior incorporadora de 

terras para a implantação de loteamentos residenciais urbanos e horizontais atuante 

na Região Nordeste. Os seus empreendimentos representam bem as disputas entre 

agentes capitalistas, locais e não locais, pela apropriação e o uso econômico da 

cidade, sendo o solo urbano um vetor para a acumulação de capital, a movimentar o 

setor imobiliário (incorporação, compra, venda e construção). 

Enquanto incorporadora, ela atua no primeiro momento da rotação do 

conjunto do capital envolvido na produção e na circulação da mercadoria imobiliária 

produzida, que corresponde à produção de lotes urbanizados individuais. De acordo 
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com o overview da empresa fornecido pelo diretor técnico, a Colorado iniciou suas 

atividades loteadoras em 2009, sendo originária da Torque Construções Ltda., 

aberta em 1998, especializada em construções de edifícios, com sede em Recife. A 

partir de 2011, a empresa se associou à Cipasa Part Desenvolvimento Urbano S/A, 

sediada em São Paulo, e a Norstar Empreendimentos e Participações Ltda., também 

em Recife, compondo a Nova Colorado Ltda. Trazemos esses dados na Figura 15. 

A Cipasa Part Desenvolvimento Urbano S/A é vinculada ao grupo Cipasa 

Urbanismo S/A, de origem paulista, formado por 122 empresas, que são, 

predominantemente, loteamentos residenciais horizontais abertos e fechados. Essa 

empresa é responsável por mais de 125 milhões de metros quadrados urbanizados, 

cujos empreendimentos estão distribuídos em vinte e um estados do país. Segundo 

o demonstrativo financeiro129, o capital social dessa empresa, no mês de dezembro 

de 2015, era de R$ 395 milhões de reais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
129 Mais detalhes sobre esse demonstrativo estão disponíveis em: 
https://static.cipasa.com/uploads/irDocument/files/5/original/demonstrativo-financeiro-2015.pdf. 
Acesso em: jan. 2017. 

Figura 15. Estrutura societária e composição da empresa Nova Colorado 
Ltda. 

CIPASA – 60% 

Cipasa Part Desenvolvimento Urbano S/A  

NORSTAR – 40% 

Empreendimentos e participações Ltda. 

Natureza Jurídica: Sociedade anônima 

Sede: São Paulo  

Atividade econômica principal: 

Incorporação de atividades imobiliárias 

Atividade Econômica Secundária: 

Holdings de instituições não-financeiras 
Aluguel de imóveis próprios  

Número de diretores: 03 

Número de sócios: 11 

Empresas vinculadas: 122 

Os diretores participam de 344 empresas. 

 

Natureza Jurídica: Sociedade limitada 

Sede: Recife  

Atividade econômica principal: 

Holdings de instituições não-financeiras. 
Holding dos sócios originais da Colorado. 

Atividade Econômica Secundária: 

Sem registro 

Número de sócios: 03 

Os sócios administradores participam de 
120 empresas. 

 

 

NOVA COLORADO LTDA 

Fonte: Elaborada por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir da Overview da Empresa e 
da Consulta CNPJ/Receita Federal.  

https://static.cipasa.com/uploads/irDocument/files/5/original/demonstrativo-financeiro-2015.pdf
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Conforme esclareceu o diretor técnico da empresa, “a Cipasa possui 60% da 

Colorado [...] e tem como principal acionista a HSI130, que é uma das maiores 

gestoras de recursos do setor imobiliário do Brasil”. Sobre a importância dessa 

sociedade, um dos seus sócios, Frederico Gonçalves, em entrevista à Revista 

Negócios PE, expressou que “a parceria com o HSI nos ajudou bastante, mas o 

fundo só se interessou em adquirir cotas da nossa empresa porque já contávamos 

com um planejamento estratégico para todo o Nordeste”, iniciado há dez anos. 

Dentre os sócios diretores da Cipasa estão Ivo Szterling, proprietário de 104 

empresas (uma no Amapá e as demais em São Paulo), Pedro Lodovici, de com 139 

(uma no Amapá e as demais em São Paulo), e Luiz Roberto Stucchi, que possui 101 

empresas sediadas em São Paulo. Conforme levantamento no site da Receita 

Federal, realizado em 2016, o capital social das empresas de cada um desses 

sócios era superior a R$ 800 milhões de reais. No ano de 2011, um deles, em 

entrevista à Revista Construção e Mercado, assinalou as perspectivas da Cipasa 

quanto à Região Nordeste:  

A Cipasa avalia joint ventures ou aquisições de empresas regionais, 
com o objetivo de acelerar sua expansão no território nacional. Isso 
nos dará maior expertise sobre os mercados locais e agilidade na 
aprovação dos projetos [...] A ideia de uma parceria ou compra seria 
especialmente interessante no Nordeste, onde a empresa vê boas 
oportunidades de ganhar mercado [...] (REVISTA CONSTRUÇÃO E 
MERCADO, 2011, p. 28)131. 

Nesse mesmo ano, a empresa se associou à Colorado, vindo a atuar na 

região. Até 2016, estava associada a 43 projetos, em diferentes estados. A figura 16 

detalha a área de atuação da Cipasa e da Colorado, bem como daquela em que 

essas empresas atuam conjuntamente, em parceria. 

                                                      
130 Hemisfério Sul Investimentos (HIS) é uma gestora de recursos com foco no mercado imobiliário e 
crédito estruturado, considerada a maior em valor de ativos sobre gestão na América Latina. 
Disponível em: https://www.hsinvest.com/. Acesso em: fev., 2017 
131 Revista Construção e Mercado, agosto de 2011. 

https://www.hsinvest.com/
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Ainda como mostra a figura 16, de forma isolada, a Cipasa atua em todas as 

regiões do Brasil, diferentemente da Colorado, que, mesmo em sociedade com 

aquela empresa, atua apenas nos estados nordestinos.  

De outro modo, a Norstar, como esclarece o overview da empresa, é uma 

holding que administra o capital social dos três sócios da antiga Colorado (Frederico 

C. M. Gonçalves, Júlio Machado Costa Neto e Hineline Participações Ltda. – Kurt 

Michael). Juntos, eles detêm a propriedade de cento e vinte empresas, localizadas, 

sobretudo, no Nordeste, com um capital social de pouco de mais de R$ 380 milhões 

de reais. Quando constituída, em 2009, o capital da Colorado era de pouco superior 

a R$ 4 milhões de reais, conforme o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da 

Receita Federal132. A Norstar participa com 40% da formação da Nova Colorado 

Ltda, conforme mostramos na figura 19. 

                                                      
132 Fonte: https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp. 
Acesso em: set., 2015. 

Fonte: Cipasa. Disponível em: https://cipasa.com/a-cipasa#. Acesso em: 
dez., 2016. 

Figura 16. Estados de atuação das empresas Cipasa e Colorado 

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
https://cipasa.com/a-cipasa
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A Nova Colorado Ltda. tem uma estrutura societária que envolve sócios e 

empresas. Dispõe de um capital social aproximado de R$ 82 milhões de reais, 

segundo o site Consultasocio.com. Dentre os sócios, destacamos Frederico 

Gonçalves, Júlio Machado Costa Neto, Kurt Michael Hineline, bem como as 

empresas Cipasa Part Desenvolvimento Urbano Ltda. e Prado Participações Ltda. 

Aqueles dois primeiros, juntamente com empresa Hineline Participações Ltda., 

constituíam o quadro de sócios da Colorado Empreendimentos Imobiliários Ltda.  

A atividade econômica principal da Nova Colorado, registrada em 

conformidade com a CNAE, é a compra e a venda de imóveis próprios, como 

edifícios residenciais (apartamentos e casas) e não residenciais (salões de 

exposição, shopping centers etc.) e de imóveis e de terrenos comercializados por 

meio de leasing133. Igualmente, atua em outras sociedades de participações, exceto 

naquelas do tipo holding.  

Segundo o CNAE, holding corresponde às atividades de administração de 

participações em outras sociedades, sem que haja o controle acionário e a 

interferência nas atividades das empresas administradas. São sociedades que visam 

a obtenção de dividendos e a valorização dos seus ativos imobiliários (CNAE/IBGE). 

Para Libório e Grego (2014), a holding imobiliária concentra os bens de uma pessoa 

física para pessoa jurídica, objetivando um melhor planejamento tributário e 

sucessório dos empreendimentos e do capital social dos grupos societários. 

 Segundo os autores, esse tipo de atividade tem sido utilizada no mercado 

imobiliário por contadores, advogados e grupos de administradores para ampliar a 

proteção patrimonial contra a instabilidade do mercado e dos eventos imprevistos e 

o controle fiscal da sociedade em domínio, reduzindo os custos fiscais.  

Outra modalidade constituída no processo de incorporação diz respeito à 

formação de Sociedade de Propósito Específico (SPE). Como o nome sugere, a 

empresa é criada para certa finalidade e se extingue quando a obra é concluída e/ou 

os lotes são vendidos, como no caso dos loteamentos urbanos, assinala Fazano 

(2012). O referido autor lembra que a SPE não é um novo tipo societário na ordem 

jurídica brasileira, apenas é organizada sob uma das formas existentes na 

                                                      
133 De acordo com Miranda e Miranda (2008), o leasing imobiliário é uma forma de financiamento de 
médio ou longo prazo, com um contrato para o uso temporário de um imóvel. Ao término, é possível a 
compra desse imóvel por um valor pré-estabelecido, denominado de valor residual. 
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legislação, como, por exemplo, a sociedade limitada ou a sociedade anônima, a qual 

deve ser registrada na Junta Comercial. 

As SPE resguardam a individualização e as especificações contratuais de 

cada empreendimento, fato que garante mais segurança na constituição de 

parcerias entre os agentes imobiliários e, em especial, entre o proprietário da gleba 

de terra loteada e a empresa incorporadora. Como constatamos, esse tipo de 

sociedade passou a ser recorrente nos processos de incorporações dos novos 

loteamentos implantados nas cidades pesquisadas e, particularmente, envolve o 

contrato de parceria entre o dono da terra e a empresa incorporadora de capital não 

local. A constituição da SPE define a finalidade, a função e a participação monetária 

de cada uma das partes associadas ao empreendimento incorporado, objeto da 

sociedade constituída. 

Dentre os empreendimentos com formação de SPE, estão aqueles 

incorporados pela Colorado Empreendimentos Imobiliários Ltda (Colorado), 

constituída como holding de instituições não financeiras134. Entre 2009 e 2015, essa 

empresa incorporou seis loteamentos, três em cada uma das cidades pesquisadas, 

e para todos eles foram constituídos sociedades limitadas com finalidade específica. 

Em Patos, para as incorporações dos Loteamentos Luar de Angelita (2009), 

Luar Carmem Lêda (2010) e Luar do Campestre (2014), foram criadas, 

respectivamente, as seguintes empresas: Colpat1, Empreendimentos Imobiliários 

Ltda; Colpat2 Empreendimentos Imobiliários Ltda; e Colpat3 Empreendimentos 

Imobiliários Ltda (Quadro 13). Em Cajazeiras, a Colorado é responsável pela 

incorporação destes loteamentos: Luar de Campus Universitário, Luar Cidade 

Universitária, ambos de 2010, e Luar de Cajazeiras, de 2014. Para o trâmite da 

incorporação, formaram-se três sociedades limitadas: Coljaz 1, Coljaz 2 e Coljaz 3 

(Quadro 14). 

 

                                                      
134 A Colorado está inscrita na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) sob o 
código 6462000. Sua atividade principal é o holding de instituições não financeiras. Isso compreende 
“as atividades de entidades econômicas que detêm o controle de capital de um grupo de empresas 
com atividades preponderantemente não financeiras. Essas holdings podem exercer ou não funções 
de gestão e administração dos negócios das empresas do grupo” (IBGE), segundo a Comissão 
Nacional de Classificação (CONCLA). 
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Quadro 13. Constituição de empresas e sociedades, vinculadas à Colorado, para 
incorporação de loteamentos em Patos/PB – 2009 e 2010 

Nome da empresa COLPAT 1 COLPAT 2 COLPAT 3 

Loteamento Luar de Angelita Luar de Carmem Lêda Luar do  Campestre 

Ano de abertura Ago/2009 Jun/2010 Jun/2012 

Capital Social R$ 80 mil R$ 100 mil R$ 8 milhões 

Sede Recife Recife Recife 

Atividade econômica 
principal (CNAE) 

Compra e venda de 
imóveis próprios 

(6810201) 

Compra e venda de 

imóveis próprios 

(6810201) 

 Incorporação de  

empreendimentos 

 imobiliários (4110700)  

Quadro de  sócios 

Frederico Gonçalves 

Kurt Hineline 

Frederico Gonçalves 

Kurt Hineline 

Frederico Gonçalves 

Kurt Hineline 

Júlio Machado Neto 

Colorado 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda* 

Colorado 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda* 

Cipasa Part  
Desenvolvimento  

Urbano S/A* 

Ano de abertura Dez/2009 Dez/2009 Ago/2002 

Capital Social R$ 4,7 milhões R$ 4,7 milhões R$ 433,5 milhões 

Sede Recife Recife São Paulo 

Atividade econômica 
principal (CNAE) 

Holdings de institui-
ções não-financeiras 

(6462000) 

Holdings de instituições 
não-financeiras 

(6462000) 

 Incorporação de  

empreendimentos   
imobiliários (4110700)  

Quadro de sócios 
Frederico Goncalves  

Júlio Machado Neto 

Frederico Goncalves  

Júlio Machado Neto 

Ivo Szterling 

Pedro Lodovici 

Luiz Roberto Stucchi 

Nova Colorado S/A* 

Ano de abertura - - Out/2011 

Capital social - - R$ 42,7 Milhões 

Sede - - Recife 

Atividade econômica 
principal (CNAE) 

- - 

Compra e venda de 

imóveis próprios 

(6810201) 

Quadro de sócios - - 

Frederico Goncalves  

Júlio Machado Neto 

Kurt M. Hineline 

*Empresa inscrita no quadro de sócio 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de dados da Consulta 
CNPJ/Receita Federal.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 



250 

 

Quadro 14. Constituição de empresas e sociedades, vinculadas à Colorado, para 
incorporação de loteamentos em Cajazeiras/PB – 2009 e 2010 

Nome da empresa COLJAZ 1 COLJAZ 2 COLJAZ 3 

Loteamento 
Luar de Cidade 

Universitária 
Luar Campus 
Universitário 

Luar de Cajazeiras 

Ano de abertura Out/2009 Jun/2010 Mar/2013 

Capital Social R$ 100 mil R$ 100 mil R$ 9,3 milhões 

Sede Recife Recife Recife 

Atividade principal 
(CNAE) 

Holdings de institui-
ções não-financeiras 

(6462000) 

Compra e venda de 

imóveis próprios 

(6810201) 

 Incorporação de  

empreendimentos imo-
biliários (4110700)  

Quadro de sócios 

Frederico Gonçalves 

 

Frederico Gonçalves 

 

Frederico Gonçalves 

Kurt Hineline 

Júlio Machado Neto 

Colorado 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda* 

Colorado 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda* 

Cipasa Part  

Desenvolvimento  

Urbano S/A* 

Ano de abertura Dez/2009 Dez/2009 Ago/2002 

Capital Social R$ 4,7 milhões R$ 4,7 milhões R$ 433,5 milhões 

Sede Recife Recife São Paulo 

Atividade principal 
(CNAE) 

Holdings de institui-

ções não-financeiras 

(6462000) 

Holdings de instituições 

não-financeiras 

(6462000) 

 Incorporação de  

Empreendimentos 
imobiliários (4110700)  

Quadro de sócios 
Frederico Goncalves  

Júlio Machado C.Neto 

Frederico Goncalves  

Júlio Machado C.Neto 

Ivo Szterling 

Pedro Lodovici 

Luiz Roberto Stucchi 

Nova Colorado S/A 

Ano de abertura - - Out/2011 

Sede - - Recife 

Capital Social - - R$ 42,7 milhões 

Atividade principal 
(CNAE) 

- - 

Compra e venda de 

imóveis próprios 

(6810201) 

Quadro de sócios - - 

Frederico Goncalves  

Júlio Machado Neto 

Kurt M. Hineline 

*Empresa inscrita no quadro de sócio 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de dados da Consulta 
CNPJ/Receita Federal.  

 

Por meio dos quadros 13 e 14, observamos como essas empresas formaram 

sociedades do tipo SPE nos recentes empreendimentos imobiliários então lançados. 

Para cada loteamento aberto foi constituída uma nova empresa incorporadora 

responsável por todas as suas etapas de implantação. De acordo com os dados 

fornecidos pela Receita Federal135, no quadro de sócios de cada uma das seis 

                                                      
135 Consulta da inscrição da empresa na Receita Federal, realizada por meio do CNPJ, disponível em: 
https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp. 
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empresas constituídas, constam os nomes das pessoas físicas, e das empresas, 

integrantes da sociedade limitada, e, como notamos, todas vinculadas à Colorado.  

Diante do exposto e da complexidade da estrutura societária da Nova 

Colorado Ltda. e das empresas associadas, evidenciamos a emergência dos 

processos de concentração e de centralização do capital nos moldes discutidos por 

Lencioni (2014). Essa autora refere, com base em Aglietta (1979), que o capital é, 

“por natureza, fracionado em capitais que constituem centros de decisões 

individuais, autônomos, do ponto de vista de sua valorização” (LENCIONI, 2014, p. 

33 apud AGLIETTA, 1979, 189).  

A centralização é, em essência, um fato qualitativo e expressa a 

concorrência entre capitalistas. Com isso, segundo Lencioni (2014), podem-se 

reorganizar os ciclos de valorização dos capitais que se apresentam fracionados e 

são um processo de concorrência entre ‘frações do capital’, porém, reorganizando-o. 

Por conseguinte, tais frações estabelecem entre si uma concorrência que possibilita 

o desenvolvimento das empresas.  

Assim, quando esses capitais se juntam, quer na forma de fusão, quer 

associado ou de aquisição de uma empresa por outras, formam-se grandes 

empresas que tendem a formar grupos econômicos hegemônicos. No caso daquelas 

em tela, trata-se de uma das formas clássicas de centralizar o capital do tipo 

associação. Com base em Lencioni (2014, p. 35), isso é demonstrável conforme a 

figura 20 indica. 

 

Nesse exemplo, temos que a empresa A (Cipasa Part) e a B (Norstar) se 

associam, o que resultou na empresa AB (Cipasa+Norstar) e na C (Nova Colorado). 

Nesse caso, não houve mudança quantitativa no quadro de empregados das 

empresas, mas ocorreu uma mudança qualitativa no âmbito jurídico da propriedade 

Figura 20. Forma clássica de centralizar o capital do tipo associação 

 

  Fonte: Lencioni (2014, p. 35). 
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dos capitais, o que reduziu o número de empresas atuantes no mercado, e, 

consequentemente, aumentou a concorrência.  

Para aquela autora, centralizar capitais significa expropriar “um capitalista 

pelo outro. Trata-se de uma forma agressiva de conquista de mercados e se 

constitui o elemento central da reestruturação capitalista das décadas finais do 

Século XX” (LENCIONI, 2014, p. 35). Em matéria publicada pela Revista Negócios 

PE, “Olhando ao redor”, sobre a abertura de loteamentos no Nordeste, reforça-se a 

expansão do capital imobiliário investido no setor. 

Em 2013, a companhia deve lançar nove mil lotes. O crescimento 
anual em termos de Valor Geral de Vendas é substancial e gira em 
torno de R$ 100 milhões. Alcançar números tão expressivos tornou-
se possível graças à parceria da Colorado com o fundo de 
investimentos HSI, que, em janeiro de 2012, comprou 60% da 
empresa. [...] “Estamos registrando crescimento em vários índices 
importantes como o volume de investimentos e a quantidade de lotes 
comercializados, diz Gonçalves” [Frederico Gonçalves, sócio-
administrador] (REVISTA NEGÓCIOS PE, 28ª ed., s/d). 

A estrutura societária e a ampliação de capital social envolvidos na empresa 

C, a Nova Colorado, ampliaram a capacidade competitiva dessa empresa, e isso 

possibilitou a realização de grandes investimentos financeiros na Região Nordeste. 

A rapidez com que assistimos à mobilidade social e espacial do capital para o setor 

imobiliário dessa região direcionado, às cidades de porte médio, por exemplo, 

permite-nos afirmar que esses dois processos marcam uma nova configuração das 

empresas que atuam na região e colocam em “xeque” a concepção de que as 

empresas que atuam nessas cidades são apenas locais, a considerar a suposição 

de que não eram atrativas para o capital imobiliário.   

Até o ano de 2015, a Colorado havia implantado mais de sete milhões de 

metros quadrados urbanizados. Entre 2012 e 2015, depois de consolidar a parceria 

com a Cipasa, lançou no mercado nordestino mais de um bilhão de reais em valor 

geral de vendas (VGV)136 de empreendimentos. Segundo a matéria da revista 

supracitada, esse dado a destaca como a maior incorporadora de loteamentos 

residenciais que atuam no Nordeste, totalizando trinta e dois empreendimentos, 

                                                      
136 Corresponde ao valor calculado pela soma do valor potencial de venda de todas as unidades de 
um empreendimento a ser lançado. 
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distribuídos entre vinte e uma cidades, em seis estados: Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia, conforme demonstrado no gráfico 12. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir do 
overview fornecido pela empresa Colorado.  

 

 

No intervalo citado, o Valor Geral de Vendas (VGV) da Paraíba, que 

corresponde à venda de 2.035 lotes, em três cidades (Patos, Santa Luzia e 

Cajazeiras), chegou a mais de R$ 130 milhões. Os três maiores valores gerais 

apresentados pela Colorado, corresponderam a quase R$ 830 milhões. Os dois 

menores somaram pouco menos de R$ 125 milhões. 

O gráfico 13, seguinte, mostra que, em termos de número de lotes 

urbanizados, a Paraíba representa o segundo maior estado de atuação da Colorado, 

perdendo apenas para Pernambuco, estado de origem da empresa. Isso representa 

23,83% sobre o total de lotes implantados na Região Nordeste pela empresa. Dos 

5.270 lotes implantados em Patos, Cajazeiras e Santa Luzia, 87,6% estão nas duas 

primeiras cidades, em seis loteamentos, ocupando uma área de 228,78ha. 

 

 

 

 

Gráfico 12. Lançamento em Valor Geral de Vendas (VGV) 
da Colorado em Estados do Nordeste – 2012 e 2015 
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Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir do 
overview fornecido pela empresa Colorado.  

 

 

Além da relevância das associações entre os grupos empresariais para a 

consolidação dos empreendimentos da Colorado no Nordeste, um de seus diretores 

técnicos, afirmou que a atual política habitacional também favoreceu para ampliar a 

atuação da empresa nessa região. Ao analisar a expansão imobiliária e da indústria 

da construção civil nas pequenas e médias cidades nordestinas, admitiu que:  

Boa parte do crescimento aconteceu devido ao acesso da Classe C e 
D no mercado imobiliário, devido à diminuição dos juros, melhores 
condições de financiamento com prazos estendidos, assim como os 
Programas Governamentais (Bolsa Família). As duas maiores 
cidades do sertão da Paraíba, Patos e Cajazeiras, tornaram-se polos 
universitários com um comércio forte, que abastece boa parte da 
região. Com o crescimento e fortalecimento da região, naturalmente 
ocorreu uma pressão na demanda de moradia.137 

Com efeito, a geração de emprego e de renda é um fator importante na 

expansão da produção imobiliária, por ampliar a capacidade de consumo do bem 

moradia. Junto com isso, as facilidades de acesso ao crédito habitacional para o 

financiamento de moradias novas para os segmentos de menor rendimento e o 

                                                      
137 Resposta emitida pelo diretor técnico da Colorado, em questionário enviado, por meio digital, à 
empresa Colorado Empreendimentos Imobiliários Ltda. em novembro de 2016. 

Gráfico 13. Número de lotes urbanos implantados pela 
Colorado em estados do Nordeste – 2009 e 2015 
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crédito imobiliário voltado para os construtores civis impulsionaram a celeridade 

dessa produção em diferentes cidades do país.  

Para o diretor da Colorado, no que tange à atividade imobiliária de venda de 

terrenos urbanizados, a expansão do ensino superior em Patos e em Cajazeiras tem 

sido relevante. A empresa tem uma pauta de critérios para a escolha da cidade em 

que irá atuar, como estes: população acima de cem mil habitantes (sendo Cajazeiras 

e Santa Luzia, na Paraíba, duas exceções); PIB acima de R$ 800 milhões; PIB per 

capita superior a R$ 8.000,00; e crescimento populacional anual acima de 1%. 

O quadro 15, abaixo, destacamos os seis loteamentos incorporados pela 

Colorado na Paraíba, entre 2009 e 2015. Todos estão com as obras de 

infraestrutura em construção e/ou concluídas (terraplanagem, pavimentação, rede 

de esgotos, rede de água e sistema de drenagem das águas pluviais). Dos 5.270 

lotes abertos pela empresa, Patos deteve 2.693 lotes (51%), e Cajazeiras, 1.924 

(36%). Em respectivo, as áreas loteadas correspoderam a 138,16ha e a 90,62ha, 

incorporados nesse intervalo.  

Quadro 15. Atuação da Empresa Colorado na Paraíba – 2009 e 2015 

Cidade Loteamento 
Ano de 

incorporação 
Área (ha) 

Nº de 
lotes 

Nº de 
quadras 

Área míni-
ma do lote 

 

 

Cajazeiras 

 

 

Luar de Cajazeiras 2014 30,22 601 30 250 

Luar Campus 
Universitário 

2010 35 720 27 250 

Luar Cidade 
Universitária 

2010 25,4 603 22 250 

TOTAL 03 - 90,62 1.924 79 250 

Patos 

Luar Campestre 2014 54,16 789 59 324 

Luar Angelita 2009 40 912 30 300 

Luar Carmem Leda 2010 44 992 31 300 

TOTAL 03  138,16 2.693 120 308¹ 

Stª Luzia Luar Santa Luzia 2012 22 653 31 200 

TOTAL 01 - 22 653 31 200 

TOTAL/PB 07 - 250,78 5.270 230 252,66 

1. Média da área territorial do lote em metros quadrados (m²) 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de dados da pesquisa direta em 
Cartório de Registro de Imóveis -  
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No intervalo pesquisado e, em termos percentuais, a Colorado foi 

responsável por 19,2% do total de lotes abertos em Patos, e de 23,4% em 

Cajazeiras. Percentuais que são relevantes e reforçam a sua presença hegemônica 

na produção imobiliária. Ratifica a intencionalidade estratégica na escolha das 

cidades para implantar os seus empreendimentos, pois, conforme o seu overview, 

em 2014, o VGV de lotes nessas cidades atingiu uma cifra de R$ 109,4 milhões. 

Entre 2010 e 2015, naqueles seis loteamentos investiu R$ 55 milhões. 

A Colorado, conforme nos foi explicado, é especializada na implantação e 

venda de loteamentos urbanos. Seu principal consumidor é o segmento de 

rendimento médio, constituído de “comerciantes, pequenos empresários e 

funcionários públicos, com uma renda mensal da ordem de 4-5 salários mínimos”138. 

Esses consumidores são atraídos pelo financiamento em até 120 vezes e pela 

localização dos empreendimentos, em geral implantados em áreas próximas a 

ambientes construídos, com oferta de serviços e de equipamentos comunitários.  

Nos mapas 10 e 11 destacamos os loteamentos da Colorado em Patos e em 

Cajazeiras. Na primeira cidade (Ver mapa 10), dos seus três empreendimentos, os 

dois primeiros estão situados na zona oeste, no Bairro Novo Horizonte, que se limita 

com bairros mais antigos, já consolidados, como o Belo Horizonte, o qual é servido 

por um bom número de atividades comerciais básicas (escolas públicas e privadas, 

padarias, mercadinhos, frigoríficos, postos de gasolina, oficinas mecânicas).  

No Belo Horizonte, existem importantes serviços: o Hospital Regional Dep. 

Janduhy e o Hospital de Oncologia de Patos, a Faculdade Integrada de Patos (FIP), 

o Instituto Nacional de Seguro Social, a Superintendência de Trânsito e de 

Transportes, o Centro Administrativo, o Estádio de Futebol e o Cemitério São 

Miguel. No Censo Demográfico de 2010 (IBGE), em termos de população residente, 

constitui o quarto bairro139 da cidade, com cerca de seis mil residentes (5.901).  

O Luar do Campestre, de 2014, localiza-se próximo à BR 361, saída para 

Piancó, importante área de expansão, onde foram abertos grandes loteamentos 

entre 2009 e 2015: o Residencial Itatiunga (PMCMV, F1), o Parque Itatiunga, o 

Antônio David de Lima I e II, o Arnóbio Lilioso e o Ridete Leite.  Situa-se no Bairro 
                                                      
138 Resposta emitida pelo diretor técnico da Colorado, em questionário enviado, por meio digital, à 
empresa Colorado Empreendimentos Imobiliários Ltda., em novembro de 2016. 
139 Os outros três bairros mais populosos da cidade de Patos, conforme o IBGE (2010), são: São 
Sebastião (11.369), Santo Antônio (6.987) e Liberdade (6.639).  
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Maternidade, onde há diferentes atividades comerciais e de serviços básicos, como 

a Maternidade Dr. Peregrino Filho. Limita-se com o Villas do Logo, que é o primeiro 

condomínio horizontal fechado de Patos. Quanto à população residente, esse bairro 

tem cerca de cinco mil e quinhentos residentes (5.477) (IBGE, 2010).  

 

 

 

Em Cajazeiras (Ver mapa 11), o Luar Campus Universitário e o Luar 

Cidade Universitária próximos à UFCG, no bairro Cidade Universitária, estão em 

uma área de expansão recente, a partir de 2009, não dispondo de infraestrutura e 

de serviços básicos. O bairro mais próximo é o Casas Populares, servido por um 

pequeno comércio, formado por mercadinhos, açougues, bares e lojinhas de 

aviamentos. Igualmente, inexistem serviços de atendimento clínico e educacional. 

Mapa 10. Localização dos loteamentos da Colorado em Patos/PB 

Fonte: Elaborado por Luciana Medeiros de Araújo, 2016. Executado por Nadjacleia 
Vilar Almeida. 
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O acesso a esses loteamentos é precário, realizado por meio de ruas estreitas que 

cortam o bairro Casas Populares. E em termos de infraestrtura, a pavimentação de 

suas ruas não foi concluída, ocorrendo a incidência de erosão em muitas delas e 

pontos de alagamento, no período chuvoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Loteamento Luar de Cajazeiras, embora faça limite com o campus da 

UFCG, encontra-se inserido no Centro, conforme a definição e a atualização dos 

bairros da cidade pela Prefeitura Municipal, no final de 2016. Mais bem localizado, 

esse loteamento situa-se em uma área bastante privilegiada, em termos de 

acessibilidade, e é favorecido pela pavimentação da antiga Estrada do Amor, hoje, 

Avenida José Donato Braga. Essa avenida é formada por faixas duplas nos dois 

sentidos, e possui ciclovias, estende-se por 1,2km, interligando o campus da UFCG 

e o Centro da cidade (Figura 17 e foto 11). 

  

Fonte: Elaborado por Luciana Medeiros de Araújo, 2016. Executado por Nadjacleia 
Vilar Almeida. 

Mapa 11. Localização dos loteamentos da Colorado em Cajazeiras/PB 
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Outra vantagem assinalada pelo representante da Colorado para a 

expansão da empresa nessas cidades, além das facilidades de financiamento, foi a 

limitada oferta de terras urbanizadas pelo mercado imobiliário. Como afirmou, o 

mercado de terras urbanas estava praticamente estacionado nas cidades 

interioranas e os loteamentos com infraestrutura completa eram quase inexistentes.  

Ademais, o informante salientou que a escolha da localização é decisiva para o 

sucesso do empreendimento, oportunizando não somente a aquisição do terreno 

para moradia, mas também para investimento futuro. Admitiu que  

Na maioria das vezes o motivo é a oportunidade de comprar um lote 
em uma localização privilegiada, a tendência é o nosso 
empreendimento se tornar um dos melhores bairros da cidade, mas 
existe também o investidor que vê a oportunidade de ganhar com a 
especulação imobiliária (70% moradia, 30% investidor). [...] a 
arquitetura/urbanismo, o acesso ao loteamento, e o fluxo de veículos 
nas avenidas e ruas projetadas são bem importantes. As praças 
também são bem valorizadas, tendo em vista que ajudam a 
consolidar o bairro, mesmo antes da sua ocupação. Quantidade de 
área verde e de equipamento comunitário, principalmente quando 
existe uma determinação prévia da Prefeitura sobre o que será 
construído nele, também são determinantes140.  

                                                      
140 Cf. nota 196. 

Figura 17. Estada do Amor, que interliga a 
UFCG ao Centro de Cajazeiras/PB 

Fonte: Luciana M. de Araújo, agosto, 2016. Fonte: Diário do Sertão (13/01/2014).  

Foto 11. Lotemento Luar de Cajazeiras (à 
esquerda), margeado pela Estrada do Amor 
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Essa compreensão sobre antecipar a apropriação e a transformação do solo 

e as ponderações referidas pelo diretor técnico da Colorado nos remetem às 

reflexões de Lefebvre (2008), ao considerar que, para realizar a produção capitalista 

da cidade, é necessário que os agentes imobiliários privados se apoderem do 

espaço, fato que torna o setor imobiliário central nesse processo. Mesmo que esse 

setor esteja subordinado à retomada do crescimento econômico e aos afluxos de 

capitais, ele assume uma função essencial para reproduzir o capital, sendo esta a 

“luta contra a tendência à baixa do lucro médio” (LEFEBVRE, 2008, p. 118).  

A incorporação e o parcelamento do solo em lotes urbanizados 

proporcionam um lucro bem superior em relação à média do valor da terra rural. Em 

Cajazeiras, o valor médio de um hectare, nas proximidades da cidade, variava, em 

2014, entre cinco e sete mil reais. Já o menor valor médio do lote com dimensões de 

250 a 300m² e comercializados pela Colorado, no ano de 2010, foi de R$ 17 mil 

reais. Portanto, para o setor imobiliário, o espaço é um meio de troca intercambiável. 

Lefebvre (2008, p. 118) ressalta que 

não é mais somente apoiando-se sobre o solo que se consolida o 
capitalismo [...]. Ele se serve também de todas as abstrações, de 
todas as formas, aí compreendida a ficção jurídica e legal: a 
propriedade disto que parece irredutível à apropriação privativa ou 
propriedade privada (a natureza, a terra, as energias vitais, os 
desejos e as necessidades). 

As ações de empresas como a Colorado, mediante a formação de parceria 

com agentes imobiliários locais, desencadearam um processo de planificação sobre 

os espaços intraurbanos das cidades onde atuam. Assim, os grandes 

incorporadores/loteadores, como agentes imobiliários com grande capacidade de 

interposição, servem-se do espaço como instrumento para acumular riqueza e se 

mostram “eficazes” no processo de expansão territorial dessas cidades. 

Essa acumulação não é feita apenas por meio da transformação da terra 

rural em lotes urbanizados, realizando-se também no processo de edificação do 

ambiente construído, que é estruturado a partir das relações de trabalho que se dão, 

por exemplo, no setor da construção civil. Na seção seguinte, analisaremos a 

atuação dos agentes privados da construção civil, visto como um importante 
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segmento do setor imobiliário, bem como o incremento de suas atividades nas 

cidades pesquisadas. 

6.4 O setor da construção civil em Cajazeiras e Patos 

Ao tratar da produção imobiliária e, por conseguinte, do setor imobiliário, 

Lefebvre (2000, 2008) assevera que esse setor, assim como o da construção, deixou 

de ser um circuito secundário, um ramo anexo de menos importância no modo 

capitalista de produção, e passou para um primeiro plano. Todavia, essa ascensão 

não acontece sem gerar contradições e conflitos no/pelo espaço urbano. 

Como vimos, nas cidades analisadas, a produção imobiliária é articulada 

pelos agentes imobiliários privados e pelo Estado, que respondem pela recente 

expansão territorial e pelas mudanças na conformação intraurbana, em especial em 

suas áreas periurbanas, com a transformação de terras rurais em lotes urbanizados. 

Nesse sentido, convém apresentar algumas considerações sobre a definição e a 

distinção dos dois setores propulsores dessa produção: o imobiliário e o da 

construção civil.  

De modo geral, na literatura, esses dois termos assumem variadas 

definições, conforme a área de conhecimento que os aborda e o enfoque teórico-

metodológico. Botelho (2007) afirma que, embora o setor imobiliário seja bem mais 

amplo do que o da construção, chegando a abrangê-lo, se bem contextualizados, os 

dois podem ser tratados como sinônimos. Como salienta o autor “as atividades de 

produção de materiais de construção e algumas atividades terciárias fazem parte do 

setor imobiliário, na medida em que são fundamentais para a reprodução e 

acumulação do capital aí investido” (Idem, p. 46).   

 Como já vimos, o setor imobiliário tem uma dinâmica complexa e está 

presente no processo de trabalho, antes, durante e depois da produção do imobiliário 

(edifícios residenciais, comerciais, loteamentos etc.). Daí os participantes do setor 

imobiliário não serem somente corretores de imóveis, promotores, incorporadores, 

proprietários fundiários, equipe de projetos arquitetônicos e consumidores. Nele 

também estão inclusos os produtores e comerciantes de materiais de construção, 

empresários e construtores, além do capital comercial (BOTELHO, 2007).  
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O autor em tela reforça que esse é um setor com atividades heterogêneas, 

que abrangem vários “tentáculos” da atividade da construção e do terciário. Mas, 

como entendemos a importância do setor da construção civil, faremos uma breve 

análise do seu papel na geração de emprego, contextualizando as cidades de Patos 

e de Cajazeiras.   

6.4.1  A construção civil e o setor imobiliário 

Teceremos ponderações sobre a construção civil em meio à conjuntura 

socioeconômica do país, reverberada pelos impactos da retomada dos investimentos 

públicos do governo federal no setor habitacional. Nesse âmbito, não dissociamos a 

tríade produção habitacional, construção civil e mercado de trabalho. Com aporte em 

Bolaffi (1983), reconhecemos que essa produção tangencia outras duas discussões 

fundamentais (e que é também por elas tangenciada): a ocupação do solo urbano e o 

controle do desenvolvimento urbano. Esses são temas recorrentes na pauta da 

questão urbana e questão habitacional, a partir dos anos de 1980. 

Desse modo, a cidade cada vez mais se consolida como locus da reprodução 

da força de trabalho. Como bem expressa Maricato (1987, p. 14), essa reprodução 

“tem a ver com o movimento geral de acumulação, mas ao nível da habitação, tem a 

ver também com a luta que é travada em torno do ambiente construído: que é fonte 

de lucro para o capital imobiliário”, mas também, condição basilar para a força de 

trabalho. 

No contexto da produção imobiliária e da expansão territorial da cidade, em 

diferentes momentos históricos e escalas geográficas, essas discussões apresentam 

características e dinâmicas específicas. Porém, em conjunto, como processos e 

práticas socioeconômicos e espaciais, elas convergem para uma articulação e de 

dependência em relação às ações e às determinações institucionais e normativas do 

Estado e dos investimentos públicos em suas diferentes esferas administrativas.  

Como já abordamos no quinto capítulo, essa dependência é manifestada pela 

maior abertura de linhas de crédito imobiliário, com programas governamentais, na 

esfera nacional, o que garante a redução de impostos e taxas de juros mais baixas 

para financiar a construção e a comercialização do bem imóvel. Também se 

expressa pela subordinação à legislação urbana nacional e local, quanto à 
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regulamentação dos processos de ocupação e uso do solo urbano. Por fim, depende 

ainda de uma conjuntura socioeconômica favorável quanto à geração de emprego e 

renda, a contribuir com a ampliação da demanda e do acesso ao bem imóvel.  

Nesse sentido, as intervenções do Estado asseguram a permanente 

articulação e as ações público-privadas dos setores imobiliários e da construção civil 

na reprodução e acumulação do capital e garantem a reprodução da força de 

trabalho e as demandas de produção e de consumo da sociedade em geral. Ainda no 

início dos anos de 1980, em meio à vigência do antigo sistema de financiamento da 

habitação, promovido pelo BNH, que foi extinto em 1986, Bolaffi asseverou que,  

realmente, debater a produção de habitação requer não só a análise 
da indústria da construção civil – isto é, do processo produtivo mais 
recomendável numa determinada conjuntura sócio-econômica –, 
como o exame dos efeitos do processo selecionado sobre a 
reprodução do capital investido e a geração de emprego e da renda. 
Produzir habitação em massa sem ao mesmo tempo assegurar que a 
população para a qual essas habitações se destinam possua renda 
necessária para adquiri-las, como já ocorreu em muitas cidades no 
passado, é uma quimera insustentável. Ademais, é impossível pensar 
numa produção em massa das habitações necessárias a custos 
razoáveis sem corrigir as violentas distorções da estrutura da maioria 
das cidades brasileiras, distorções que resultam, entre outros males, 
na ocupação dispersa e rarefeita do solo urbano, no aumento dos 
investimentos do Estado em equipamentos públicos, na retenção 
especulativa de terrenos e no brutal encarecimento do lote edificável. 
Finalmente, todos os problemas anteriores se remetem ao controle 
qualitativo e quantitativo do desenvolvimento urbano (BOLAFFI, 1983, 
p. 61). 

O estudioso reforça a correlação entre a indústria da construção civil, como um 

processo produtivo, e a produção habitacional. Convém lembrar que ela repercutirá 

na reprodução do capital investido e na geração de emprego e de renda. Para o 

autor, no cerne dessa correlação, há, pelo menos, duas questões sobre a construção 

civil que se mantêm na atualidade: a primeira é relativa à composição orgânica do 

capital e ao nível tecnológico; e a segunda, decorrente da primeira, diz respeito à 

qualidade das condições de emprego e renda geradas efetivamente.  

A despeito das inovações tecnológicas de produtos e de processos produtivos 

voltados para a construção civil, Toledo et al (2000) afirmam que o setor, geralmente, 

ainda é considerado conservador e atrasado. Esses autores admitem que, devido às 

peculiaridades de suas atividades (sazonalidade, alta competitividade de preços, 
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condições locais de construção, vida útil do produto, dependência entre empresas), 

os construtores, os administradores, os projetistas e os trabalhadores vinculados ao 

setor oferecem certa resistência às inovações, decorrente de incerteza, inerente à 

própria dinâmica do mercado e do setor (TOLEDO, 2000), reverberando sobre o 

custo final da obra.  

Por parte dos construtores e dos projetistas, essa resistência se manifesta 

sobremaneira por meio dos padrões construtivos questionáveis das edificações 

destinadas ao consumidor de baixo e de médio rendimentos. Constatamos, em Patos 

e em Cajazeiras, uma simplificação e uma racionalização do projeto arquitetônico, 

que reduziu a área construída e a padronização da produção de moradias a serem 

financiadas pelo PMCMV. Os projetos arquitetônicos anunciados como “modernos” 

são, na realidade, de fácil execução, têm baixo custo e são replicáveis. 

 De forma recorrente, por intermédio de serviços terceirizados de engenharia e 

arquitetura, esses construtores elaboram e executam seus próprios projetos 

arquitetônicos, seguindo padrões simplificados e convencionais – minúsculos 

ambientes de sala, quarto, banheiro e cozinha. Muitas são geminadas, com tamanho 

médio entre 80 a 100 m². A sua área construída ocupa quase todo o terreno, com 

pequenos recuos de frente e de fundos no lote, como mostram as imagens abaixo 

(Figura 18 e a Foto 12). 

 

 

 Fonte: Luciana M. Araújo, março de 2016. 

Figura 18. Projeto de casas geminadas: 
imagem em perspectiva – Cajazeiras/PB  

 

Foto 12. Habitações geminadas para venda, 
financiada pelo PMCMV – Patos/PB 

Fonte:  www.olx.com.br.  
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A resistência à implantação de tecnologias modernas, imputada aos 

trabalhadores diretos da construção civil – pedreiros e seus auxiliares – é 

estabelecida no campo especulativo. Refere-se a incertezas sobre a redução da 

oferta de postos de trabalho, embora o setor da construção civil, tradicionalmente, 

absorva grande contingente de força de trabalho barata e não qualificada. E isso 

ocorre por ser um setor com uma baixa composição orgânica do capital em relação 

aos demais, resultando em uma produtividade média mais baixa, mantendo intensivo 

uso da força de trabalho na geração de mais lucro, segundo Botelho (2007).  

A respeito desse tema, Bolaffi (1983) foi mais além, ao assumir que a 

impenetrabilidade de inovações tecnológicas na construção civil, especialmente 

quando se trata da produção imobiliária, não só garante a manutenção da 

acumulação capitalista, pois mantém elevado o preço final do imóvel, como também 

condena um significativo contingente de mão de obra empregado a continuar pouco 

qualificado e mal remunerado. Para Arantes e Fix (2009), a precarização da mão de 

obra utilizada nesse setor gera para as construtoras mais rentabilidade e obtenção da 

mais-valia absoluta. Essa precarização se revela do mesmo modo na alta 

rotatividade dos trabalhadores, nos baixos salários e na remuneração por 

produtividade. Na próxima subseção, traremos alguns dados acerca das oscilações 

entre a admissão e o desligamento de trabalhadores da construção civil. 

6.4.2 O trabalho na construção civil em Patos e Cajazeiras 

O levantamento que foi feito no Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) fornecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, relativo 

às admissões e às dispensas de trabalhadores da construção civil, regidos pela 

Consolidação das Leis Trabalho, revela um quadro significativo de oscilações do 

emprego formal nas cidades de Patos e Cajazeiras, entre 2009 e 2015, conforme 

registramos nos gráficos 14 e 15. Nesse intervalo, Patos registrou 2.403 postos de 

emprego no setor, dos quais 54,5% foram de servente de obra, pedreiro e mestre. 

Todavia, no final do período considerado, houve um saldo negativo de 247 

trabalhadores, com o desligamento de 2.650. Os anos em que mais se absorveu mão 

de obra coincidem com o PMCMV 1, quando foram construídos os conjuntos 

habitacionais Vista da Serra I e II. 
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Em Cajazeiras (Ver gráfico 15), esse quadro se diferencia quanto ao total de 

admissões no mesmo setor, um pouco superior, na ordem de 3.146, porém as 

dispensas se aproximaram de 2.760 e restou um saldo positivo de 386 trabalhadores 

da construção. Assim como em Patos, mais da metade da mão de obra absorvida na 

construção civil, 53,4%, é constituída de pedreiros, serventes de obra e mestres. 

De modo geral, tanto o gráfico 14, como o gráfico 15 (Na página seguinte) 

evidenciam que as duas cidades acompanham a tendência nacional, no que se 

refere à rotatividade do emprego no setor da construção civil. Segundo o MTE, no 

Brasil, esse setor apresenta as maiores taxas de rotatividade141 de mão de obra. A 

média acumulada dessa taxa entre 2009 e 2015 foi de 89,8%, um percentual 

bastante elevado, se comparado com a taxa do setor que envolve as atividades de 

agricultura, extração vegetal, pesca e caça, que, no período em análise, foi de 66,8%. 

 

                                                      
141 Segundo o MTE, a taxa de rotatividade corresponde “à porcentagem dos trabalhadores 
substituídos mensalmente em relação ao estoque vigente no primeiro dia do mês de referência, em 
termos geográfico e setorial, sem incluir o nível ocupacional. Dessa forma, limita-se a medir a 
movimentação dos trabalhadores e não quantifica sua substituição com o mesmo perfil ocupacional. 
A taxa de rotatividade mensal é obtida mediante a divisão do menor valor entre o total de admissões 
ou desligamentos pelo total de empregos no 1º dia do mês. Disponível em: 
http://pdet.mte.gov.br/perguntas-e-respostas?option=com_fsf&Itemid=1556&view=faq&catid=-
2&search=taxa+de+rotatividade 

Gráfico 14. Admissão e desligamento do emprego formal na 
construção civil por ano – Patos/PB  
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Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de 
relatórios da MTE/CAGED(2016). 
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A análise dessa taxa, nos dois setores, é importante, porque, nas 

entrevistas142 realizadas com pedreiros e serventes de obra, nas duas cidades 

pesquisadas, 53,3% destes entrevistados trabalhavam na agricultura e na pesca. No 

período de defeso da pesca e de entressafra, essa mão de obra foi absorvida pela 

construção civil, que, muitas vezes, compõe um quadro de informalidade, em 

especial os serventes de obra, tal como averiguamos nos canteiros de obras 

visitados. Dos entrevistados, nove trabalhavam em obras de construtores 

particulares, não formalizados como empresa, portanto, sem contrato de trabalho 

formalizado com os empregadores. 

Como salientamos em momentos anteriores, em âmbito nacional, o motor 

propulsor dessa produção tem sido as mudanças macroeconômicas, notadamente 

as que fomentam o financiamento do programa habitacional Minha Casa, Minha 

Vida. Esse programa teve um peso significativo no crescimento do setor imobiliário, 

não somente relativo à produção habitacional, mas também à movimentação 

financeira e à geração de emprego e renda, aquecendo a construção civil.  

                                                      
142 Entre 2014 e 2015, realizamos, in loco, breves entrevistas semiestruturadas com um universo de 
quinze pedreiros trabalhadores da construção civil, assim distribuídos: sete, em Patos, em três 
loteamentos visitados, e oito, em Cajazeiras, em obras de pavimentação de loteamentos e em 
construções privadas de habitações. 

Fonte: Elaborado por Luciana M. de Araújo, 2017, a partir de 
relatórios da MTE/CAGED(2016). 
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Gráfico 15. Admissão e desligamento do emprego formal na 
construção civil por ano – Cajazeiras/PB  
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Esse aquecimento foi previsto pela Confederação Nacional dos Municípios 

(CNM) 143, a qual admitiu que o “pacote habitacional” implementado na época, 

assumia uma “conotação de medida anticíclica contra a crise econômica, por meio da 

geração de emprego e renda no setor da construção civil”. Tal previsão pautou-se na 

meta do PMCMV 1, que projetava a construção de um milhão de habitações. 

Posterior à efetivação desse programa, o aquecimento da construção civil 

voltada para a produção de habitação confirmou-se por meio dos balanços anuais 

do PAC/PMCMV, publicados pelo Ministério do Planejamento e pelo Ministério das 

Cidades, e de avaliações conjunturais socioeconômicas, realizadas periodicamente 

pelo IPEA e pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos). Este último aponta o setor da construção civil como um dos 

responsáveis pelo dinamismo do mercado de trabalho nos últimos anos, porquanto 

empregando um crescente contingente de trabalhadores em todo o país144.  

De acordo com o primeiro balanço geral do PAC, referente ao interstício de 

2011 a 2014, publicado pelo Ministério do Planejamento145, o Brasil quebrou recorde 

de geração de emprego. 

De janeiro de 2007 a junho de 2011, foram gerados 8,9 milhões de 
empregos formais. E nos setores diretamente afetados pelas obras 
do PAC, o crescimento foi muito superior à média nacional. Entre 
dezembro de 2006 e março de 2011, o crescimento no setor de 
geração de energia e no de construção de edifícios foi 1,5 e 3 vezes 
maior que a média nacional, respectivamente (MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO/PAC, p. 4). 

Ainda segundo dados desse Ministério, até o ano de 2012, o setor da 

construção civil auferiu um aumento de 75% de trabalhadores com carteira 

assinada. Em termos de absorção da força de trabalho, a importância desse setor 

para a economia nacional prosseguiu nos anos seguintes e pode ser analisado por 

meio dos relatórios periódicos do DIEESE sobre o mercado de trabalho. Esse 

                                                      
143 Nota Técnica nº 008/2009, da CNM. 

144 DIESSE. Boletim do Trabalho e da Construção, outubro de 2012, nº 07. Disponível em 
http://www.dieese.org.br/boletimtrabalhoeconstrucao/2012/2012boletimTrabalhoConstrucao7.pdf 
145 Disponível em: http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/49d8db11c7ce9549ca01e831e502d23e.pdf. 
Acesso em: mar., 2015. 

http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/49d8db11c7ce9549ca01e831e502d23e.pdf
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departamento divulgou que o pessoal ocupado na atividade da construção civil146, 

entre os anos de 2009 e 2014, passou, respectivamente, de 13,2% para 16,3%.  

No ranking das dez principais atividades com admissão de empregados, a 

da construção civil despontou em primeiro lugar, com 15,6% da força de trabalho do 

sexo masculino. Fazendo uma comparação, constatamos que esse percentual se 

distancia muito do segundo lugar nesse ranking, representado pela atividade do 

comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, que é de apenas 3,8%. Em 

termos de quantitativo absoluto, isso significa uma absorção na ordem de 8,8 

milhões de trabalhadores.  

Com base nos dados do DIEESE (2015), vimos que, no ano de 2014, no 

Brasil, 26,6% dos trabalhadores do sexo masculino exerciam suas atividades por 

conta própria147 na construção civil. A despeito de esse percentual ter crescido, se 

comparado com o período de 2009 (21,7%), notamos que a informalidade das 

atividades por conta própria se mantém como uma característica persistente, pois 

mais de 90% não têm registro do empreendimento no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ), embora, nesse período, tenha havido uma redução de 3,3 pontos 

percentuais, portanto, passou de 95,9% para 92,6%. 

Em 2009, o percentual de trabalhadores por conta própria, presentes na 

construção, só perdia para o da atividade agrícola, que reduziu de 28,1% para 

24,8%, entre os anos de 2009 e 2014. Nesse intervalo, houve uma sensível inversão 

da ordem relativa, que envolveu as participações desses trabalhadores dos setores 

considerados, o que nos leva a inferir que houve transferência de mão de obra entre 

os setores.  

Sobre esse dado, no âmbito desta pesquisa, quando visitamos os diferentes 

canteiros de obras dos loteamentos em construção e de habitações nas cidades de 

Patos e de Cajazeiras, vimos que 53% dos pedreiros e auxiliares de serviços 

(servente de pedreiro) entrevistados trabalharam antes em atividades agrícolas e de 

pesca, e 40% deles ainda residiam na zona rural do próprio município e em outros 

circunvizinhos, migrando diariamente e/ou semanalmente para aquelas cidades.  

                                                      
146 Segundo o DIEESE, a atividade da construção civil compreende: a preparação do terreno, a 
construção de edifícios e de obras de engenharia civil, obras de instalações e obras de acabamento. 
147 O DIEESE utiliza o conceito de conta própria do IBGE, que “se refere à pessoa que trabalhava 
explorando o próprio empreendimento, sozinha ou com sócio, sem ter empregado, ainda que 
contando com a ajuda de trabalhador não remunerado” (DIEESE, 2015, p. 108). 
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Entendemos que, ao tratar da força de trabalho, autônoma ou assalariada, 

formal ou informal, absorvida nas atividades da construção civil, não podemos 

desconsiderar a migração como um fenômeno historicamente presente no circuito 

da economia urbana – da produção, do consumo e da força de trabalho – em 

diferentes escalas temporais e territoriais. Como salienta Botelho (2007), “até a 

década de 1980, a força de trabalho no setor [da construção civil] era 

preponderantemente de origem rural e se dirigia ao setor motivada pelas péssimas 

condições de vida no campo” (BOTELHO, 2007, p. 51 apud VARGAS, 1992). Os 

contínuos fluxos migratórios campo-cidade, permanentes ou temporários, 

contribuem para a crescente oferta de mão de obra não qualificada, portanto, barata. 

Associada às facilidades de obtenção da terra rural, acessíveis por meio de 

parceria entre proprietários rurais e incorporadores, que as transformam em parcelas 

comercializáveis, a mão de obra barata alimenta a cadeia produtiva do setor 

imobiliário. Isso vem assegurar mais rentabilidade para os agentes imobiliários, de 

modo particular para os construtores civis, os quais, nas duas cidades analisadas, 

investem os seus capitais na produção da habitação popular, predominantemente.  

Caminhando para o final de nossa análise, as inquietações postas para 

reflexão, decorrentes dos dados examinados, recaem sobre a expansão acelerada 

das periferias. Daí que as incertezas continuam. Atinam à precarização das 

condições de vida, sendo esta uma discussão ampla, que remete a aspectos 

socioeconômico, cultural e político, dos quais advêm questões como direito à cidade 

e à cidadania, articuladas a movimentos de resistência, em especial das camadas 

mais pobres. Incertezas que são tocantes às transformações das formas, funções, 

conteúdos e usos dos processos socioespaciais urbanos de um modo geral.  

Nesse curso, as áreas periurbanas além de serem partes constitutivas da 

totalidade da cidade, estão inscritas duplamente no plano da dinâmica de 

acumulação capitalista, cuja divisão social do espaço produz cidades fragmentadas 

e socioeconomicamente desiguais. Nelas, as formas e os conteúdos se conformam 

de modo conflitante e contrastante na materialidade da paisagem urbana. Ao 

considerar essa divisão, Sposito e Goes (2013, 99) confirmam que “o movimento da 

urbanização, na longa duração, tem sido o de ampliar a segmentação do espaço e 

da seletividade social no uso e na apropriação dele”. 
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Desse modo, como é recorrente na cidade contemporânea, tanto em Patos, 

como em Cajazeiras, tendencialmente, as áreas periferias em expansão revelam-se 

cada vez mais como espaços desiguais, caracterizados pela segmentação e 

seletividade. Justapostos ou não, no plano da divisão social dessas áreas, temos os 

espaços da espoliação urbana delimitados para os trabalhadores de baixa renda. E, 

como vimos, é nesses espaços que estão localizados os conjuntos habitacionais e 

os bairros populares, marcados pela precariedade de infraestrutura urbana e de 

serviços coletivos, abrigando, de forma adensada, uma grande parcela de 

trabalhadores assalariados.  

Ao inverso, também em suas novas formas e conteúdos, essas áreas 

encerram os espaços da autossegregação, constituídas por condomínios fechados, 

como assinalou Lucena (2015), ao exemplificar o Condomínio Villas do Lago, em 

Patos, e por loteamentos residenciais de primoroso padrão construtivo, voltados às 

camadas de maior poder aquisitivo. 

A princípio heterônomas, as periferias constituem áreas vulneráveis às 

interposições e convergências dos promotores do espaço urbano, inclusive do 

Estado, que são precipuamente os responsáveis pelos constantes processos de 

transformação em suas formas e conteúdos.  

No atual contexto de transformações do espaço urbano, decorrentes de 

novas dinâmicas de urbanização, as diferentes periferias traduzem cada vez mais os 

movimentos centrífugos de expansão territorial da cidade. A este respeito, Sposito 

(s/d) admite que a urbanização contemporânea caracteriza-se pelo desenvolvimento 

de novos ambientes de vida social, propiciados pela extensão dos tecidos urbanos e 

pela completa redefinição das lógicas locacionais. A autora reafirma que as recentes 

dinâmicas e processos responsáveis pelas novas formas de assentamentos urbanos 

nas áreas periféricas das cidades não é uma exclusividade das metrópoles, como 

observado no passado.  Sob esse enfoque, a autora assevera que espaços urbanos 

de diferentes tamanhos demográficos e diversidade  de  papéis  urbanos   estão 

sofrendo  mudanças  em suas áreas periféricas, o que indica  que  se  trata  de  

novas  formas  de  se  produzir  e  se apropriar  do  espaço.   

Essa é uma constatação que perpassa os recentes processos urbanos de 

expansão territorial de cidades de porte médio do sertão paraibano, como vimos 

nesta tese. Demasiados, esses processos estão assentados em novos modelos de 
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apropriação e de uso das terras periurbanas, nas quais a oferta de terrenos e 

imóveis para compra e venda passou a ser controlada pelos incorporadores 

imobiliários e pelas dinâmicas do mercado imobiliário. Em parceria com os 

proprietários fundiários, esses incorporadores e os demais agentes imobiliários 

também exercem um maior domínio sobre as reservas de estoque de terras 

periurbanas, com vistas à expansão e especulação futuras. 

Ao examinarmos as diferentes periferias das cidades de Patos e de 

Cajazeiras, temos que os planos, as ações e práticas daqueles agentes são 

condicionantes dos processos de crescimento urbano. Eles asseguram não somente 

os modelos de reprodução do capital, especialmente o imobiliário, mas também os 

das dinâmicas de mudanças e transformações dos espaços internos das cidades, 

semelhantes aos das grandes cidades capitalistas. De modo recorrente, na 

elaboração e na execução desses planos temos uma forte associatividade entre o 

poder público local e os promotores imobiliários.  

Em outras palavras, o jogo de articulações é claro e está posto. Um jogo que 

é pautado no consentimento do poder público, quando da execução das ações 

daqueles promotores, no que diz respeito à implantação dos loteamentos 

residenciais nas áreas periféricas. Segundo Sierra (2003), as periferias, assim como 

as terras rurais periurbanas, representam áreas de grande valor por deterem os 

espaços abertos e disponíveis à expansão urbana. Assim, nos esclarece o autor 

las periferias urbanas, como espacios exteriores y accesibles, van a 
constituir el emplazamiento para acoger estos procesos de 
crescimiento y transformación, lo que nos permite considerar su 
complejidad y le hecho de que no es susceptible de simplificaciones 
dentro de lo que es o de lo que significa como realidade urbana y 
territorial. Complejidad que tienen una especial vigência ante los 
actuales desarrolos periféricos de la ciudad reciente y de la futura”. 
(SIERRA, 2003, p. 20) 

Igualmente no aporte desse estudioso, frisamos que o crescimento urbano 

não significa apenas uma maior extensão da cidade em suas áreas periféricas e 

periurbanas. Incluímos nesses processos a redistribuição espacial da população e 

das atividades econômicas na cidade, mesmo que em escalas espaço-temporais 

distintas, uma vez que nem sempre a expansão dessas áreas significa o surgimento 

imediato de novos subcentros urbanos, nos moldes em que Villaça (2001) o define, 
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como réplica do centro principal, embora, ao contrário deste, estejam voltados para 

uma parte da cidade.  

Entretanto, é fato que todo crescimento urbano, populacional e/ou de 

atividades econômicas, implicará em novas demandas de solo para a implantação 

de moradia e ou de atividades produtivas. Tais demandas são seletivas e ocorrem, 

sobretudo, em função do menor preço da terra urbana, o que garante mais 

facilmente o acesso à moradia, bem como da maior disponibilidade de espaço para 

determinadas atividades produtivas, as quais requerem áreas de maior extensão. 

Eis, pois, uma perspectiva de análise a ser tomada como imprescindível ao 

desenvolvimento e ao planejamento urbano dessas cidades, para um futuro mais 

imediato.  
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7 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cidade se escreve nos seus muros, nas 
suas ruas. Mas, essa escrita nunca acaba. O 
livro não se completa e contém muitas 
páginas em branco, ou rasgadas. E trata-se 
apenas de um borrador, mais rabiscado que 
escrito. 

Henri Lefebvre 

A epígrafe no lembra que as reflexões sobre a produção imobiliária e as 

dinâmicas de expansão urbana de Cajazeiras e de Patos não acabam aqui. Esta 

tese é somente parte dos muitos registros de processos históricos e sociais, os 

quais, em dada temporalidade, redefinem as especificidades da forma-conteúdo 

dessas cidades. O olhar disciplinado e crítico que lançamos sobre elas contemplou 

suas formas e se inquietou com o seu conteúdo “oculto”. Cumpriu-nos o intento de 

problematizar a complexidade de suas tramas sociais, políticas e econômicas. Com 

base em Santos (2008), buscamos a interconexões entre as formas, estruturas e 

funções socioespaciais em sua totalidade, indo além da escala local.   

Voltamos nossa análise para a recente expansão urbana em Patos e em 

Cajazeiras, focando a produção imobiliária engendrada pela mobilidade do capital de 

diferentes agentes imobiliários, locais e não locais. Como enfatizamos, entre 2009 e 

2015, à luz dos seus interesses, esses agentes impulsionaram a expansão territorial 

dessas cidades, aportados em práticas e ações estratégicas que deram forma à 

apropriação, à ocupação e ao uso do solo urbano. Nesse curso, os processos e as 

dinâmicas socioespaciais inerentes à produção do espaço urbano estiveram 

pautados pela produção capitalista da cidade, nos termos discutidos por Harvey, 

Lefebvre, Topalov, Castells ou Carlos, tomados aqui como referências basilares. 

Por meio dessa análise, reafirmamos que o espaço urbano é um produto 

social marcado por intencionalidades distintas, cuja reprodução é perpassada por 

conflitos e contradições. Vimos que as cidades investigadas realizam-se como meio 

e condição para reprodução e acumulação do capital imobiliário. Foram 

consolidadas como locus de investimento dos agentes privados, representados por 
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empreendedores, incorporadores e construtores civis. Esses agentes, por meio de 

suas articulações/parcerias e da mobilidade de frações de seus capitais (imobiliário 

e/ou comercial), imprimiram expressivas mudanças nos espaços intraurbanos, em 

especial nas áreas periurbanas das cidades estudadas, por decorrência da 

aquisição e do parcelamento de glebas rurais em lotes urbanizados. 

Em Patos e em Cajazeiras, essas mudanças foram coordenadas por 

diferentes fatores, dos quais apontamos três. Primeiro, atentamos para a 

importância socioeconômica que exercem no sertão paraibano, diante da 

centralidade que desempenham na região intermediária de articulação urbano-

regional, resultante do crescimento e da diversidade de atividades terciárias que 

possibilitaram grandes fluxos populacionais pendulares e o aumento do valor e da 

participação dos seus PIB’s na economia do estado.  

Esses atributos foram referenciados nas falas dos agentes imobiliários, 

postos como fatores que reforçaram a atratividade do capital imobiliário não local 

para essas cidades. Além disso, como assinalamos, para muitos promotores 

imobiliários, tais cidades foram selecionadas por apresentarem uma considerável 

demanda reprimida por moradia, o que, igualmente, favoreceu a celeridade da 

produção imobiliária.   

Em segundo aspecto, ratificamos o papel dos proprietários de terras rurais 

periurbanas como importantes propulsores dessas mudanças. Na expectativa de 

obter mais ganhos com suas terras, esses proprietários viram nos incorporadores 

imobiliários, sobretudo nos de origem não local, a oportunidade para comercializar 

frações de suas terras ou para fazer parcerias empresariais com o propósito de 

loteá-las. Essas parcerias, na forma de pró-diviso ou de permuta – terra por lote 

urbanizado – objetivaram a obtenção de mais rendas fundiárias, maximizando-a com 

base no parcelamento das glebas rurais para construir loteamentos residenciais.  

Indiscutivelmente, esses proprietários rurais desempenharam um papel de 

destaque na reprodução do capital de incorporação de grandes agentes imobiliários, 

alocado na implantação de loteamentos residenciais e na construção de habitações. 

Isso lhes permitiu auferir diferentes rendas fundiárias, ante o monopólio da 

propriedade rural e a localização de suas terras periurbanas. No âmbito do mercado 

imobiliário, essas terras assumiam a condição de mercadoria não reprodutível, 

sendo suscetíveis à geração de um sobrelucro de monopólio. Isso aqueceu o 
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mercado e reverberou em mudanças nas dinâmicas de apropriação, de produção, 

de troca e de consumo de bens imóveis – terrenos e habitações. 

Como terceiro aspecto, referimo-nos ao engendramento de parcerias entre 

incorporadores, loteadores e construtores, com o propósito de reduzir os custos da 

construção e massificar a produção habitacional destinada ao segmento da 

população de menor poder aquisitivo, que passou a adquirir sua moradia, financiada, 

predominantemente, pelo PMCMV. Nesse caso, essas parcerias são mais comuns 

entre os loteadores e os construtores civis locais e são firmadas, na maioria das 

vezes, com a promessa antecipada de compra e venda do terreno para a construção 

de habitações. 

A oferta e a comercialização da casa pronta por parte dos construtores 

assinalam as estratégias desses agentes para acessar (in)diretamente os subsídios 

concedidos ao setor imobiliário, quer via SNH, quer SFI. Em geral, são loteamentos 

cujos lotes apresentam dimensões mínimas, no limite da legislação urbana do 

município, com casas geminadas, com frente de quatro a cinco metros de largura. 

Devido à “incapacidade” das prefeituras quanto à fiscalização e à negligência das 

agências financeiras (CEF e BB) que gerenciam os recursos, as ruas, em geral, são 

estreitas, poucas são pavimentadas, o sistema de esgotamento básico é ineficaz 

e/ou inexistente e as vias de acesso são precárias. 

Sem muitos obstáculos para implantar os empreendimentos, os loteadores e 

os construtores encontraram um promissor mercado consumidor e, sobretudo, 

vantagens comparativas para lograrem alta rentabilidade. Assim, os promotores 

mobiliários, incorporadores e construtores mobilizaram parte de seus investimentos 

para cidades de porte médio (como aquelas que investigamos), onde há mais 

dinâmica de crescimento socioeconômico e maior possibilidade de 

circulação/reprodução do capital investido. Para reagir à competitividade do capital 

não local, construtores e incorporadores locais passaram a organizar e a modernizar 

suas atividades, a partir da constituição de empresas imobiliárias, visando assegurar 

juridicamente suas transações. 

Como resultado, no período de seis anos, registramos, nas duas cidades, o 

parcelamento de mais de mil hectares de terras rurais, transformadas em quarenta e 

sete novos loteamentos urbanos. Com eles, chegamos a quase 22,5 mil lotes 

urbanizados e disponibilizados para o mercado. No tocante a habitações, foram 
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emitidas 4.818 ARTs, incluindo-se 3.392 unidades contratadas pelo PMCMV, nas 

três modalidades de financiamento – Faixas 1, 2 e 3. Esse quantitativo desencadeou 

um forte movimento de especulação imobiliária, que elevou o preço da terra urbana 

e a restringiu a parcelas solváveis da sociedade, em especial, a investidores, 

empresários, comerciantes e profissionais liberais. 

Os processos de produção imobiliária e de expansão urbana foram regidos 

pela lógica capitalista e orientados por propósitos imediatistas, empreendidos não só 

por agentes privados, mas também pelo Estado. Ao ampliar a rentabilidade de 

empreendimentos e atividades imobiliárias, esses agentes se interpuseram de forma 

deliberada sobre a expansão territorial das cidades pesquisadas, a despeito dos 

interesses e das necessidades da coletividade. 

Nesse aspecto, notamos que houve um consentimento patente, manifestado 

pela não intervenção do poder municipal no sentido de fiscalizar, autuar e/ou coibir 

as irregularidades no processo de construção de habitações, e/ou a incorporação de 

loteamentos fora dos parâmetros normativos dos instrumentos de parcelamento e de 

ordenamento e uso do solo urbano. Portanto, a inobservância da legislação urbana 

vigente foi uma prática comum. 

A esse respeito, registramos a edição de resoluções complementares às leis 

existentes, sendo essas insuficientes para disciplinar os processos de expansão 

urbana em curso em Cajazeiras. Dentre essas leis, destacamos o Código de Obras 

e o Plano Diretor, que datam de 1978. Embora o Plano Diretor tenha sido atualizado 

em 2006, ainda assim a sua aplicabilidade foi escamoteada, mesmo em associação 

a leis complementares, como a Legislação Urbanística (Lei nº 664/78), o Código de 

Postura (Lei nº 667/1979) e o Código de Meio Ambiente (Lei nº 1.464/2002). 

A Lei 2.022/2011 e a Lei 2.028/2012 alteraram o Art. 103 do Código de 

Obras, redefinindo as dimensões máxima e mínima para o lote urbano em áreas 

consideradas como zonas especiais de interesse social (ZEIS) e seu 

aproveitamento. Nos bairros mais populares, com mais adensamento populacional, 

zonas norte, oeste e sul, a dimensão do lote para construção de habitação de 

interrese social foi reduzida para o mínimo de 50m², com o índice de aproveitamento 

máximo da área construída por lote de até 90%. Nessas zonas houve a implantação 

de um número maior de lotes e da construção de habitações de mercado, 



278 

 

predominantemente geminadas, para serem comercializadas pelo PMCMV, 

financiadas na modalidade Faixa 2, e por meio de venda direta ao construtor. 

A inoperância letárgica do poder municipal sobre as ações estratégicas e 

deliberadas para viabilizar a construção de conjuntos habitacionais populares em 

Cajazeiras fortaleceu a atuação de diferentes construtores de “plantão”, parte dos 

quais sem a qualificação necessária para exercer atividades ligadas ao setor 

imobiliário. Muitas habitações, construídas essas em série, com modelos replicáveis, 

apresentam vícios estruturais na alvenaria e situam-se em ruas sem os itens de 

infraestrutura normatizados pelo Ministério das Cidades. Daí aquela inobservância 

ser remissível a instituições financeiras e fiscalizadoras contratadas e 

operacionalizadas pelo PMCMV. 

Ao considerar o Estado como um importante promotor imobiliário, vimos que 

os resultados analisados não foram edificadores de uma política habitacional voltada 

para minorar o déficit habitacional nas cidades pesquisadas. Isso se revelou não 

somente com a produção de habitações de mercado contratadas via PMCMV e 

financiadas em longo prazo pelo SNH para as famílias com rendimento entre três e 

dez salários mínimos, mas também com a construção de habitações de interesse 

social em grandes conjuntos habitacionais implantados pelo PMVMC na Faixa 1.  

Em Patos, constatamos que as famílias beneficiadas com moradias pelo 

Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), o PMCMV/Faixa 1, encontram-se 

submetidas a um modelo persistentemente perverso de espacialidade intraurbana e 

de moradia, caracterizado por limitadas condições de acessibilidade aos serviços 

básicos, grande distanciamento do centro principal, falta de transporte e 

infraestrutura básica precária. 

Em outras palavras, a despeito dos instrumentos normativos e fiscalizadores 

voltados à melhoria da qualidade da habitação produzida pelo PMCMV, aquelas 

condições de precariedade foram consagradas, atingindo sobremaneira as famílias 

de menor poder aquisitivo. Uma realidade que é mais desigual e perversa quando 

observamos a produção da habitação de interesse social operacionalizada pela 

CEHAP/PB. Conjuntos habitacionais como o Vista da Serra, em Patos, e o Pró-

Moradia, conhecido como Ronaldo Cunha Lima, em Cajazeiras, exemplificam o 

descaso do poder público estadual e, especialmente, o municipal, com a questão 
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habitacional, segundo parâmetros mínimos de habitabilidade, acessibilidade, 

segurança e infraestrutura. 

De outro modo, vimos que, embora tenha atuado na intensificação da 

produção habitacional, o PMCMV é marcado por descompassos. Como nas demais 

cidades brasileiras, em Patos e em Cajazeiras, a produção de novas moradias 

atendeu a contento as famílias com rendimento acima de três salários mínimos, mas 

não contemplou satisfatoriamente aquelas com renda inferior. Ao considerarmos o 

déficit habitacional nesse segmento, temos que a produção de habitação de 

interesse social, via PMCMV, no limite, foi minorada. 

A esse respeito, assinalamos que o poder público municipal não cumpriu 

com a orientação do governo federal no que tange à elaboração dos programas 

locais de habitação de interesse social, especialmente em Cajazeiras, o que impede 

que o PMCMV implante conjuntos habitacionais financiados com recursos do FAR, 

destinados às famílias mais pobres. Portanto, nessa cidade, as articulações entre os 

interesses dos agentes imobiliários privados deliberadamente se sobrepuseram às 

necessidades de moradia de um grande número de famílias. 

Isso implica que, na aquisição da casa própria, compromete-se uma parcela 

significativa do rendimento familiar, por meio de outras modalidades do PMCMV, 

como a Faixa 2, em que a habitação é adquirida a partir de créditos imobiliários 

subsidiados pelo governo federal, mas em venda direta com o construtor. Isso 

favoreceu diretamente a massificação da produção de casas populares e fortaleceu 

os agentes imobiliários privados, o setor da construção civil e a especulação do 

mercado de imóveis. 

A normatização da operacionalização do PMCMV e o quantitativo da 

produção imobiliária apresentada nos capítulos cinco e seis desta tesa 

fundamentaram o seu caráter empresarial. Afinal, quer por meio do aporte de 

subvenções do crédito habitacional fornecido pelo Estado, quer por meio da atuação 

de diferentes agentes imobiliários privados, esse programa consolidou, 

efetivamente, o crescimento do setor imobiliário e, de modo especial, a mobilidade 

do capital imobiliário para as cidades interioranas do país.  

Com efeito, merece evidência, no âmbito do poder público local, o custo da 

expansão territorial para o erário público. E como essa expansão em Patos e 
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Cajazeiras é acelerada, a população das novas áreas, com evidente razão, tende a 

reivindicar a implantação de equipamentos urbanos, infraestrutura (eletrificação, 

pavimentação, drenagem, saneamento básico) e mobilidade. Uma reivindicação que 

nos reporta a ações/responsabilidades do Estado, a gerar uma pressão sobre a 

captação e o planejamento distributivo dos recursos nos diferentes setores 

intraurbanos. 

Conforme registramos, para a população residente nos loteamentos 

distantes do centro principal, portanto, distante dos serviços mais essenciais, o que 

resta é a incerteza sobre a chegada de equipamentos como escolas ou postos de 

saúde, e da infraestrutura básica em médio prazo. As promessas dos gestores são 

muitas, como atestou um representante da prefeitura de Patos. Promessas. Daí 

depreendermos que essas áreas de expansão não são configuradas como 

prioritárias no conjunto das reivindicações e demandas locais como um todo. 

Por efeito, o Estado, como agente imobiliário ou como gestão pública, não 

desempenhou em efetivo o seu papel de fiscalizador dos processos de apropriação 

e de uso do solo urbano pelos agentes privados, nem de produzir habitação de 

interesse social para a população com menos poder aquisitivo, diretamente excluída 

dos processos decisórios sobre essa produção. Devido à falta de um planejamento 

comprometido com o desenvolvimento urbano, o poder público não se interpôs à 

celeridade da expansão urbana, que aconteceu independentemente da capacidade 

da gestão e da disponibilidade das receitas orçamentárias das prefeituras municipais 

destinadas aos programas urbanos. 

Na análise da produção imobiliária e das novas dinâmicas de expansão 

urbana nas cidades de Patos e de Cajazeiras, cotejando-as em relação a um 

passado recente, podemos nos apropriar desta metáfora de Cano (2010, p.19): “não 

há o que comemorar. Tudo continua como dantes, no quartel de Abrantes...”. No que 

toca à produção de habitação, os interesses do capital mercantil e imobiliário 

continuaram sobrepostos às demandas populares. Essa acomodação fortaleceu o 

conluio entre capitais de origem local e não local e as instituições públicas, 

mantendo os horizontes da produção imobiliária com fito em um modelo corruptível e 

especulativo, portanto desigual e contraditório. 

Ademais, para os grupos de origem local, a cidade é muito mais do que um 

espaço econômico, ela é concebida também como espaço de reprodução e de 
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manutenção do poder político por eles exercido. Tanto em Patos quanto em 

Cajazeiras, antes de 2009, o mercado de terra era predominantemente controlado 

por um pequeno segmento de agentes imobiliários, formado por proprietários 

fundiários, empresários e comerciantes que controlavam, quase em absoluto, a 

produção imobiliária local. Eles incorporavam e loteavam pequenas frações de terras 

e construíam e financiavam os imóveis produzidos. 

A investigação sobre a diversidade das formas de apropriação e uso das 

terras periurbanas, constitutivas do processo acelerado da expansão das periferias 

dessas cidades, requer a apreensão de suas permanentes transformações. Nessa 

apreensão, é (e será) imprescindível concebê-las na totalidade das relações 

socioeconômicas estabelecidas entre si e com os demais espaços intraurbanos, 

independentemente de suas formas e de seus conteúdos. Isso porque conforma-se 

uma periferização que constitui um processo intrínseco à formação do espaço 

urbano, em continuo devir. Consequentemente, resta demandado um olhar 

constante quanto às intencionalidades e especificidades das práticas e das ações 

estatais e/ou privadas, deliberadas para o exercício do controle sobre a ocupação e 

uso dessas áreas, em qualquer cidade. 

Ademais, a despeito da periferização ser inerente à expansão da cidade, 

não é, todavia, um processo autônomo, sendo, pois, vinculado às dinâmicas 

estruturais e conjunturais de ordem socioeconômica, política e cultural, as quais 

alicerçam a produção do espaço urbano. Para Sierra (2003), é por meio do 

entendimento sobre as periferias que compreenderemos as perspectivas de 

expansão e de transformação da cidade. 

Por fim, esperamos que este trabalho doutoral contribua para uma reflexão 

sobre o papel efetivo do Estado e dos demais agentes imobiliários no processo de 

produção do espaço urbano de cidades de porte médio. Ratificamos também a 

pertinência deste texto no âmbito dos estudos da Geografia Urbana que visem 

analisar os processos urbanos das cidades não metropolitanas, com base em um 

recorte atinente a importantes centros sub-regionais, articuladores intermediários da 

região urbana do sertão paraibano. 

Desde o momento inicial do levantamento de dados sobre a produção 

imobiliária em Patos e Cajazeiras, deparamo-nos com uma sucessão de obstáculos, 

incertezas, desencontros e resistências, os quais foram transformados em 
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resiliência, porque compreendíamos a propositura da tese em registrar a 

contemporaneidade dessa produção e das dinâmicas imobiliárias em curso. Oxalá 

que a nossa pesquisa contribua com estudos futuros, a possibilitar não só a 

formação de um banco de dados sobre a produção do espaço urbano dessas 

cidades, mas, sobretudo, a suscitar um permanente exercício de reflexão, posto 

como instrumento complementar para a elaboração de políticas urbanas voltadas a 

essas e outras cidades com processos urbanos similares. 

As fichas metodológicas produzidas para o levantamento e a sistematização 

de dados notariais relativos à incorporação dos loteamentos, à consulta de certidões 

vintenárias, à observação in loco de loteamentos urbanos, à comercialização de 

lotes urbanizados e à caracterização de áreas do entorno de empreendimentos 

imobiliários podem ser tomadas como instrumentos de coleta de dados para novas 

incursões em outras cidades. Os roteiros de entrevistas com os agentes imobiliários 

também poderão contribuir para orientar a interlocução com os sujeitos pesquisados 

e nas inúmeras instituições e órgãos de distintas esferas da administração pública. 

Reforçamos a atenção para a certidão vintenária, pela sua pertinência 

quanto a estudos urbanos, particularmente em relação àqueles que abordam a 

transformação da propriedade rural em área urbana. Apesar do apanhado do 

domínio da propriedade se referir aos últimos vinte anos, os elementos informativos 

que a constituem, a exemplo da matrícula do seu registro notarial, podem 

reconstituí-la como um todo, antes do desmembramento das suas glebas. 

Ao recuperarmos as diferentes filiações de domínios, podemos analisar a 

existência ou não de monopólios da propriedade rural periurbanas; investigar como 

se processou o fracionamento da terra, bem como os possíveis estoques de terras 

para uso futuro. Um mapeamento diligente desse documento poderá resultar em um 

banco de dados referente aos remanescentes de terras rurais periurbanas, suas 

dimensões e localizações, inseridas ou não no perímetro urbano, e seus respectivos 

proprietários, que, em momento oportuno, tenderam a exercer forte especulação 

imobiliária, ao deterem o monopólio da propriedade fundiária. 

Eis que o leitor pode lançar seu olhar sobre as cidades de Patos e de 

Cajazeiras e perceber de que estas páginas já estão borradas, como advertiu 

Lefebvre, a requerer novos escritos. Que esta tese abra o caminho para outras 

pesquisas. Assim, teremos consagrado um dos ofícios de pesquisador(a).  
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A) Roteiro de entrevista com gestor público 

 

Universidade Federal da Paraíba 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Pesquisa Doutoral: Produção Imobiliária e Novas Dinâmicas  

de Expansão Urbana em Patos e Cajazeiras (PB) 

Pesquisadora: Luciana Medeiros De Araújo 

Orientadora: Profa. Dra. Doralice Sátyro Maia 

__________________________________________________________________________ 

 

Entrevista com o Secretário de Planejamento da Cidade de __________________________ 

Nome do Secretário de Planejamento: ___________________________________________ 

Tempo de Gestão: _________________    

Prefeito (a): _______________________________________ 

Local da Entrevista:_________________________  Data: ___/____/_____  Hora: _______ 

 

1) Agenda para a política urbana. 

2) Atualização da legislação urbana. 

3) Sobre o Plano Diretor. 

4) O déficit habitacional da cidade de Cajazeiras. 

5) Tipo de déficit 

6) Política habitacional para a população de baixa renda. 

7) Programas habitacionais em desenvolvimento. 

8) Atuação da CEHAP e do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida. Desafios para 

implantação. 

9) Sobre a expansão urbana e a infra-estrutura. 

10) Mecanismos de controle/fiscalização da expansão urbana. 

11)  Infra-estrutura dos loteamentos em área de expansão. 

12) Expansão urbana e regulamentação fundiária. 

13) Expansão urbana e meio ambiente. A cidade para o futuro. A sustentabilidade. 

14) Construção de casas geminadas. 

15) A fragmentação de lotes urbanos. 

16) Crescimento urbano e transportes. 

17) Acessibilidade às áreas novas áreas em expansão. 

18) Os equipamentos públicos nos loteamentos. Saúde, educação, praças, etc. 
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19) A Lei Federal 11.977/2009 (cria o MCMV) também dispõe de instrumentos e 

procedimentos para promover a regularização fundiária urbana. Esta gestão tem atuado 

baseando-se nos mecanismos de que dispõe essa lei?  Caso, sim, quais foram os 

instrumentos e os procedimentos promovidos até agora? Caso não, por quê? 

20) Quando a legislação urbana municipal dispõe em seus primeiros artigos sobre: 

ordenamento do crescimento da cidade; reestruturação e requalificação urbanas; 

estruturação e qualificação urbanas e proteção do meio-ambiente e de áreas históricas, o 

que a gestão pública entende por cada um destes parágrafos (itens) e quais são as 

estratégias utilizadas para garantir a sua efetivação.  

21) Com base na lei complementar de parcelamento do solo, de 2004, no Art.9º é 

vedado o parcelamento em áreas alagadiças, sujeitas a inundação; afloramento rochoso, 

áreas com declive igual ou superior a 30%. No entanto, parece-me que há um 

descumprimento destes vetos. 
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B) Roteiro de entrevista com representante da Colorado Empreendimentos 

Imobiliários Ltda) 

 

Universidade Federal da Paraíba 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Pesquisa Doutoral: Produção Imobiliária e Novas Dinâmicas  

de Expansão Urbana em Patos e Cajazeiras (PB) 

Pesquisadora: Luciana Medeiros De Araújo 

Orientadora: Profa. Dra. Doralice Sátyro Maia 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Entrevistado(a):  ____________________________________________________________  

Função na Empresa _________________________________________________________ 

Local da entrevista: _____________________________   Data: _______/_______/_______ 

Hora (inicio): ______________                                                    Hora (término): __________ 

__________________________________________________________________________ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

1) Inicialmente, gostaria, que o Sr(a) apresentasse a empresa Colorado (Como e quando 

ela surgiu?; Como está constituída? Quantas filiais possui e onde estão localizadas?; 

Quantos sócios tem? ...) 

2) A Colorado é uma empresa de capital aberto ou fechado? Quem compõe a Colorado? 

3) Ela é uma empresa de capital inteiramente nordestino? 

4) Essa empresa tem atuado em quase todos os estados nordestinos, de modo 

particular, em cidades interioranas. Gostaria que o Sr(a) falasse sobre a escolha dos 

estados e das cidades para investir. (Quais são os critérios considerados pela empresa para 

decidir sobre a seleção da cidade?) 

5) Quais são as vantagens de investir nessas cidades interioranas do Nordeste? 

6) Como o Sr(a) analisa a atual expansão imobiliária e da indústria da construção civil 

nas cidades interioranas do Nordeste, especialmente na Paraíba, e de modo particular em 

Patos e em Cajazeiras, onde essa empresa tem empreendimentos imobiliários? 

7) Em sua opinião, o que impulsionou essa expansão? 

8) É possível estabelecer um período inicial (ou um momento específico) para essa 

expansão?  

9) Para o Sr(a), é possível fazer uma correlação entre essa expansão e os programas 

governamentais como o PAC, o PMCMV e a expansão das instituições de ensino superior? 
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10) Ao se tratar de empreendimentos imobiliários, voltada à abertura de loteamentos 

residenciais, como o sr(a) compara o período anterior e o posterior à implantação desses 

programas? 

11) Há interlocução/parceria entre essa empresa e a gestão local nas cidades onde possui 

empreendimentos, especialmente em Patos e Cajazeiras? Caso sim, como ela ocorre? 

12) Qual o papel do financiamento público nos negócios imobiliários? Como isto tem 

evoluído recentemente?  

13) Para o Sr(a), quais são as perspectivas futuras para a continuidade dessa expansão 

imobiliária nas cidades interioranas do  Nordeste e da Paraíba, em especial? 

14) Quais são os números dos investimentos dessa empresa nas cidades nordestinas? 

Quantos loteamentos essa empresa implantou nessa região e na Paraíba, especialmente? 

Essa empresa tem loteamentos residenciais fora da região Nordeste? Caso sim, onde e 

quantos? 

 

15) De modo geral, qual o perfil dos consumidores/compradores desses loteamentos nas 

cidades paraibanas? 

16) Para o Sr(a), a motivação desses compradores estaria mais relacionada ao motivo-

residência/moradia ou ao motivo-especulação?  

17) Quem são hoje os principais investidores imobiliários nessas cidades? 

18) Como essa empresa analisa o mercado consumidor e a viabilidade do mercado de 

imóveis nessas cidades? 

19) Sobre as estratégias para a implantação dos empreendimentos, como a Colorado 

planeja a escolha da localização dos loteamentos residenciais na cidade? (Qual o aspecto 

mais importante do fator localização?) Quais os atributos da localização são considerados 

como estratégicos para atrair novos consumidores?  

20) O que a Colorado considera como inovador/inovação em seus projetos arquitetônicos 

para atrair os compradores para os loteamentos residenciais? 

21) Para o Sr(a), o que o comprador de um terreno considera mais importante no 

momento de decidir sobre a escolha do lote a ser adquirido e do loteamento? Quais os 

fatores mais ponderados? 

22) Como é feita a parceria entre essa empresa e os proprietários de terra nas cidades de 

Patos e de Cajazeiras? Quais são os principais termos dessa parceria?  

23) Seria possível a implantação desses loteamentos sem a formalização de uma parceria 

entre proprietário de terra e empresa incorporadora? 

24) Gostaria que o Sr(a) falasse sobre o mercado de terras e a expansão do mercado 

imobiliário no sertão paraibano, comparando-a a outras regiões nordestinas, destacando 

possíveis diferenciações e ou semelhanças. 

25) Considerando-se a expansão dessa empresa nas cidades do sertão paraibano, como 

o Sr(a) avalia o período que compreende 2009 a 2015? 

26) Quais são os futuros empreendimentos da colorado para estas cidades? 

27) Aproximadamente, qual o custo médio para a implantação de um loteamento? Qual a 

média de empregados na obra? 
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28) Os técnicos responsáveis pela elaboração dos projetos arquitetônicos dos loteamentos 

são locais ou do estado sede da empresa? Qual a média de empregados a Colorado 

mantem nas cidades onde possui empreendimentos imobiliários? 

29) Para finalizar, gostaria que o Sr(a) falasse um pouco sobre as principais estratégias 

dessa empresa para ampliar os seus investimentos nas cidades sertanejas da Paraíba? 

(Quais são os atrativos dessas cidades? Em sua opinião, quais são as cidades mais 

promissoras do sertão paraibano? Por que investir nessas cidades?) 

 

Agradecimentos 
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C) Roteiro de entrevista com representante do SINDUSCON/PB) 

 

Universidade Federal da Paraíba 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Pesquisa Doutoral: Produção Imobiliária e Novas Dinâmicas  

de Expansão Urbana em Patos e Cajazeiras (PB) 

Pesquisadora: Luciana Medeiros De Araújo 

Orientadora: Profa. Dra. Doralice Sátyro Maia 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Entrevistado(a):  ____________________________________________________________  

Função na Empresa _________________________________________________________ 

Local da entrevista: _____________________________   Data: _______/_______/_______ 

Hora (inicio): ______________                                                    Hora (término): __________ 

_________________________________________________________________________ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SINDUSCON/PB 

 

30) Como o Sr(a) analisa a atual expansão imobiliária e da indústria da construção civil 

nas cidades interioranas da Paraíba, especialmente, em Patos e em Cajazeiras? 

31) É possível estabelecer um período inicial (ou um momento específico) para essa 

expansão?  

32) Em sua opinião, o que impulsionou essa expansão? 

33) Para o Sr(a), é possível fazer uma correlação entre essa expansão e os programas 

governamentais como o PAC E PMCMV, por exemplo? 

34) Ao se tratar da indústria da construção civil, voltada à produção de moradias, como o 

sr(a)., compararia o período anterior e o período pós a implantação desses programas? 

35) Para o Sr(a), quais são as perspectivas futuras para a continuidade dessa expansão? 

36) Quais são os números dessa expansão nessas cidades? Por exemplo, quantas 

empresas da construção civil, vinculadas a esse sindicato, atuam nessas cidades? 

37) É possível esse Sindicato informar quantas obras foram empregues e quantas estão 

em andamento nas cidades de Patos e de Cajazeiras entre 2009 e 2015? 

38) Qual o perfil dos construtores civis, vinculados a esse Sindicato, que atuam nessas 

cidades? 

39) Qual o porte e a origem das empresas, vinculadas a esse Sindicato, que atuam 

nessas cidades? 

40)  De que forma este Sindicato tem atuado nessas cidades? 

41) Há interlocução entre o esse Sindicato e a gestão local dessas cidades? Se sim, como 

ela ocorre? 
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42) Como este Sindicato analisa o mercado consumidor e a viabilidade do mercado de 

imóveis nessas cidades, em especial, e nas demais cidades interioranas da Paraíba? 

43) Em sua opinião, qual o perfil dos consumidores de imóveis e dos principais 

investidores dessas cidades? 

44) Gostaria que o Sr(a) falasse sobre a expansão da indústria da construção civil e do 

mercado imobiliário no sertão paraibano comparando-a a outras regiões do estado, 

destacando possíveis diferenciações e ou semelhanças. 

45) Considerando-se a indústria da construção civil para moradias e o setor imobiliário nas 

cidades do sertão paraibano, como o Sr(a) avalia o período que compreende 2009 a 2015? 

46) Quais são os futuros empreendimentos de grande monta para estas cidades? 

47) Para finalizar, gostaria que o Sr(a) falasse um pouco sobre as principais estratégias de 

ampliação dos investimentos do setor da construção civil  nas cidades sertanejas da 

Paraíba? (Quais são os atrativos dessas cidades? Em sua opinião, quais são as cidades 

mais promissoras do sertão paraibano? Por que investir nessas cidades?) 

 

 

Agradecimentos 
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D) Roteiro de entrevista com agentes imobiliários: corretores de imóveis, 

incorporadores e construtores) 

 

Universidade Federal da Paraíba 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Pesquisa Doutoral: Produção Imobiliária e Novas Dinâmicas  

de Expansão Urbana em Patos e Cajazeiras (PB) 

Pesquisadora: Luciana Medeiros De Araújo 

Orientadora: Profa. Dra. Doralice Sátyro Maia 

 

Entrevistado(a):  _______________________________________________________  

Função na Empresa ____________________________________________________ 

Local da entrevista: _____________________________   Data: _______/_______/_______ 

Hora (inicio): ______________                            Hora (término): __________ 

_________________________________________________________________________ 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA - ESTABELECIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

 

Entrevista Nº ( )  

Local da Entrevista _____________________      Data:_____/_____/_____   

Nome do estabelecimento / Razão Social: ________________________________________ 

Nome do(a) Entrevistado(a): __________________________________________________ 

Nome do( Proprietário(a): ____________________________________________________ 

Cargo que ocupa na Empresa: ___________________ Formação Profissional: __________ 

__________________________________________________________________________ 

 

1) Tipo de atividade 
imobiliária 

( ) Imobiliária      ( ) Incorporadora       ( ) Construtora 

   2)     Qual a origem da 
empresa 

(  )  Local             (  ) Não Local    
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 Local da Sede: _______________________________________________________ 

3) Origem do capital (  ) Local   (  ) Não Local    (  ) Misto    

Local de Origem: ___________________________________________________ 

4) Ano de abertura da empresa:  Na cidade: _________  Na sede: _________ 

__________________________________________________________________________ 

   Questões abertas: 

1) (Se for não local) Quais foram os principais fatores que atraíram a empresa para esta 

cidade? 

2) Como o Srº (Srª) avalia o atual mercado imobiliário da cidade? Quais são suas 

expectativas quanto ao futuro deste mercado? 

3) A que  o Srº (Srª)  atribui a  atual  demanda por terreno e ou casa própria na cidade? 

4) Como o Srº (Srª) avalia a expansão urbana da cidade? A que o Srº (Srª) atribui? 

5) Em sua opinião, é possível relacionar essa expansão urbana a expansão do ensino 

superior na cidade? 

6)  Na atualidade, qual o setor da cidade de maior valorização da terra urbana? Por que? 

7) Na atualidade, qual a área da cidade de maior demanda e de maior comercialização de 

habitação e de terrenos? Por que? 

8)  De modo geral, com que tipo de habitação esta empresa trabalha e qual a faixa de 

renda? 

9) Na atualidade, qual a dimensão e o valor médios de um lote de terra urbana na cidade? 

10) Pensando nos futuros empreendimentos imobiliários, como o Srº (Srª) concebe o 

estoque de terras para expansão urbana? Onde elas estão situadas? O Srº (Srª) sabe quem 

são estes proprietários? 

11) Como o Srº (Srª) caracteriza o antigo mercado de terras urbana e rural no entorno da 

cidade? Qual a sua opinião sobre este mercado na atualidade? 

12) De modo geral, quais são as principais demandas do cliente para adquirir um lote de 

terra? O que mais o motiva para a efetivar a compra? 

13) De modo geral, qual o perfil dos principais compradores de lotes urbanos?  



308 

 

11) Predominantemente, onde residem? 

13) Há muitas vendas para clientes das cidades circunvizinhas? Se sim quais? 

14) Quais são as principais estratégias de marketing comercial utilizado, por esta empresa, 

para a venda dos loteamentos? 

15) Quais são os loteamentos que esta empresa comercializa? Há contrato de 

exclusividade com algum deles? 

16) Pensando a cidade por setores potenciais, para uma futura expansão, e em termos de 

valorização e ou desvalorização, como o Srº (Srª) caracteriza, por exemplo, os seguintes 

setores: norte/nordeste; Leste; Sul; Oeste. 

(Se for incorporadora e ou construtora) 

17) Para o Srº (Srª), quais são os principais obstáculos que o incorporador (ou dono do 

loteamento) enfrenta para a regulamentação de um loteamento residencial? 

18) Ao planejar um novo empreendimento, do tipo loteamento residencial, quais são os 

principais fatores que a empresa considera para obter o máximo de vendas? 

19) Em termos de investimento, qual o valor médio do metro quadrado de um loteamento 

residencial para o incorporador? Ou, melhor, qual o custo médio de um loteamento 

residencial? 

20) (Se for local) Como o Srº (Srª) avalia a presença de empresas de outras localidades e 

ou estados na cidade? 

21) Há presença de capital estrangeiro na cidade? Em quais empresas e em quais 

empreendimentos imobiliários? 

22) Quais os principais empreendimentos (loteamentos residenciais), desta empresa, na 

cidade? 

23) Esta empresa atua em outras cidades da Paraíba e ou em outros estados? Quais? 

24) Quais são as perspectivas para o lançamento de novos loteamentos residenciais na 

cidade? 

25) De modo predominante, com que tipo de habitação esta empresa trabalha e para 

qual faixa de renda? 

26) Em qual (quais) área(s) da cidade esta empresa tem construído?  

27) Esta empresa atua em outras cidades da Paraíba e ou em outros estados? Quais? 
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28) A empresa responsável pelos estudos técnicos e de viabilidade dos projetos 

desenvolvidos por esta Incorporadora é local ou de fora? De onde? 

29) Qual a origem da mão de obra utilizada por esta empresa na construção da 

habitação e dos loteamentos?  

30) Como esta empresa financia seus empreendimentos? 

31) De modo geral, quais são as estratégias utilizadas por estas empresas no que se 

refere à implantação de novos loteamentos na cidade (e na região, se atuar)? 
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E) Ficha nº 01 –  Ficha metodológica para levantamento de empreendimento imobiliário em cartório 

Pesquisa doutoral: Produção Imobiliária e Novas Dinâmicas de Expansão Urbana em Patos e Cajazeiras (PB) 

Pesquisadora: Luciana Medeiros de Araújo – Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFPB.         Orientadora: Profª. Doralice S. Maia   
 

Data do levantamento:   ___/___/___ Informante: Cartório: Cidade: 
 

Empreendimento 

Imobiliário 

 Loteamento: Aberto /  Fechado   Conj. Habitacional: 

 Residencial: Duplex /  Térreas     CEHAP /  MCMV 

Nome: 

 

FICHA METODOLÓGICA PARA LEVANTAMENTO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO  

Informações sobre o empreendimento imobiliário Outras informações 

Ano de incorporação   

Localização  

Incorporadora/Proprietário  

Área total em (m2)  

Total de lotes/Casas  

Área Total dos Lotes (m2)  

Área do lote/Casa  (m2)  

Número de quadras  

Área verde (m2)  

Total de ruas  

Área do Arruamento (m2)  

Terras rurais/periurbanas?  
Sim     Não 

Nome do antigo 
proprietário: 

Nome da propriedade rural: 

Infraestrutura existente na 
Planta/ lançamento 

 

Tipo de equipamento 
comunitário existente 
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F) Ficha nº 02 –  Ficha metodológica para análise de certidão vintenária 

 

Pesquisa doutoral: Produção Imobiliária e Novas Dinâmicas de Expansão Urbana em Patos e Cajazeiras (PB) 

Pesquisadora: Luciana Medeiros de Araújo – Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFPB. Orientadora: Profª. Doralice S. Maia   

FICHA METODOLÓGICA - PARA ANÁLISE DE CERTIDÃO VINTENÁRIA 

NOME/LOCAL DO CARTÓRIO:  Cartório Antônio Holanda  (2º Ofício) CIDADE:  Nº (       ) 

DATA DA CERTIDÃO 
VINTENÁRIA:  

LOTEAMENTO DE 
DESTINO:  

MÊS/ANO DE 
INCORPORAÇÃO:  

 

NOME DA PROPRIEDADE 
FRAGMENTADA: 

 
PROPRIETÁRIO (E/OU 
INCORPORADOR:  

 

LOCALIZAÇÃO: 

 
 

TOTAL DA ÁREA 
DESMEMBRADA: 

 

LIMITES: 
N -                                                                                                          L -  

S -                                                                                                          O -  

FILIAÇÃO DE DOMÍNIO: 

ANTIGO  

PROPRIETÁRIO 

PROPRIETÁRIO 
COMPRADOR 

ANO DE 
AQUISIÇÃO 

LIVRO DE REGISTRO 

 

 
 

 

 

 

 

AQUISIÇÃO:   
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G) Ficha Nº 03 –  Ficha metodológica observação in loco das características do loteamento e do entorno 

Pesquisa doutoral: Produção Imobiliária e Novas Dinâmicas de Expansão Urbana em Patos e Cajazeiras (PB) 

Pesquisadora: Luciana Medeiros de Araújo – Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFPB. Orientadora: Profª. Doralice S. Maia  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

FICHA METODOLÓGICA -  OBSERVAÇÃO IN LOCO DAS CARACTERÍSTICAS DO LOTEAMENTO E DO ENTORNO        

 

      Data da observação: _____/_____/_____                                                                                       Cidade: ________________________ 

 

Nome do Loteamento: 

___________________________ 

Setor da cidade: 

___________________________ 

Localização 
(Setor/Loteamento):  

Pu     Pp     Ub  

Situação de ocupação do 
loteamento: 

Muito Ocupado       

Pouco Ocupado       

Pouquíssimo Ocupado  

Edif. Adensadas  

Edif. Dispersas  

Terreno Plano     

Terreno Acidentado  Bairro Observado: 

___________________________ 

Condição(es) 
socioeconômica(s): 

MP      P       M      A    

Distância relação ao 
centro/catedral:    _____ 
Km 

Caracterização do Entorno 

 

MA Transporte  Equipamento Comunitário Infraestrutura 

A
rb

o
riz

a
çã

o
 d

a
s 

 

R
u
a
s 

T
ra

n
sp

o
rt
e
 C

o
le

tiv
o
 

V
ia

 P
rin

ci
p
a
l D

u
p
la

 

V
ia

s 
d
e
 A

ce
ss

o
  P

a
v.

 

E
sc

o
la

 

C
re

ch
e
 

P
o
st

o
 d

e
 S

a
ú
d
e
 

C
o
m

é
rc

io
 

S
e
g
u
ra

n
ça

 P
ú
b
lic

a
 

L
a
ze

r 

P
ra

ça
s 

  

Á
g
u
a
 

E
sg

o
to

 

E
n
e
rg

ia
 e

lé
tr
ic

a
 

C
o
le

ta
 d

e
 li
xo

 

S
in

a
l T

e
le

fô
n
ic

o
 

Ilu
m

in
a
çã

o
 p

ú
b
lic

a
 

P
a
vi

m
e
n
ta

çã
o
 

G
u
ia

s 
e
 s

a
rje

ta
s 

Á
g
u
a
s 

p
lu

vi
a
is

 

Existente, com condição de uso         

 

                               

Existente, sem condição de uso                                          

Não Existente                                          

Em implantação                           
 

Pu (Periurbano, limitando-se com a zona 
rural) 

Pp (Periférico, sem limites com a zona 
rural) 

Ub (Urbano, limitando-se totalmente com áreas 
construídas) 

   

MP (Muito pobre) P - Pobre M (Média) A (Alta 
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(H) Ficha nº 04 –  Ficha metodológica para análise da comercialização de lotes 
urbanos 

 

 

Universidade Federal da Paraíba 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Pesquisa Doutoral: Produção Imobiliária e Novas Dinâmicas  

de Expansão Urbana em Patos e Cajazeiras (PB) 

Pesquisadora: Luciana Medeiros De Araújo 

Orientadora: Profa. Dra. Doralice Sátyro Maia 

___________________________________________________________________________ 

 

Nome da Imobiliária/Incorporadora: _______________________  Tel.: (  ) _____________    

Data: ___/___/___ 

Nome do Informante: _____________________Função na empresa: _________________ 

        Ficha metodológica para análise da comercialização de lotes urbanos    

 

Nome do loteamento 

(Lançado entre 2008 
e 2015) 

Início das 
vendas 

(mês/ano) 

Número  

de lotes do 
loteamento 

Total de 
lotes 

vendidos 
até 2015 

Valor 
médio 

inicial 
(R$) 

Valor 
médio 

atual 
(R$) 
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I) Planilha para anúncios de lotes urbanos para vender - internet 

 

 

Universidade Federal da Paraíba 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Pesquisa Doutoral: Produção Imobiliária e Novas Dinâmicas  

de Expansão Urbana em Patos e Cajazeiras (PB) 

Pesquisadora: Luciana Medeiros De Araújo 

Orientadora: Profa. Dra. Doralice Sátyro Maia 

 

 

Anúncios de lotes urbanos para vender - internet 

 
ANÚNCIO DE LOTES URBANOS PARA VENDER EM   _______/______/________ 

 

Nome do 
Loteamento 

Localização/Externalidade 

de Vizinhança 
Site 

Dimensão 

(m²) 
Valor Repasse 
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(J)  Principais conceitos e indicadores da metodologia de cálculo das 
necessidades habitacionais 

 

Carência de Serviços de 
Infraestrutura 

Domicílios que não dispõem de ao menos um dos seguintes 
serviços básicos: iluminação elétrica, rede geral de abastecimento 
de água com canalização interna, rede geral de esgotamento 
sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo. 

Coabitação  
Familiar 

Compreende a soma das famílias conviventes secundárias (apenas 
aquelas que têm intenção de constituir domicílio exclusivo são 
consideradas déficit habitacional) e das que vivem em domicílios 
localizados em cômodos – exceto os cedidos por empregador.  

Cobertura  
Inadequada 

Domicílios com paredes de alvenaria ou madeira aparelhada e 
cobertura de zinco, palha, sapê, madeira aproveitada ou outro 
material que não seja telha, laje de concreto ou madeira 
aparelhada.  

Cômodos 
Domicílios particulares compostos por um ou mais aposentos 
localizados em casa de cômodo, cortiço, cabeça-de-porco, etc.  

Déficit  
Habitacional 

Noção mais imediata e intuitiva de necessidade de construção de 
novas moradias para a solução de problemas sociais e específicos 
de habitação detectados em certo momento. 

Densidade Excessiva  
de Moradores por 

Dormitório 

Quando o domicílio apresenta um número médio de moradores 
superior a três por dormitório.  

Domicílios 
 Improvisados 

Locais construídos sem fins residenciais que servem como 
moradia, tais como barracas, viadutos, prédios em construção, 
carros etc.  

Domicílios  
Rústicos 

Aqueles sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, o que 
resulta em desconforto e risco de contaminação por doenças, em 
decorrência das suas condições de insalubridade. 

Famílias Conviventes  
ou Famílias Conviventes 

Secundárias. 

São constituídas por, no mínimo, duas pessoas ligadas por laço de 
parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência, e 
que residem no mesmo domicílio com outra família denominada 
principal. Apenas aquelas que têm intenção de constituir domicílio 
exclusivo são consideradas déficit habitacional. 

Habitações 
 Precárias 

Conceito que contabiliza os domicílios improvisados e os domicílios 
rústicos, considerando que ambos caracterizam déficit habitacional.  

Inadequação de 
Domicílios 

Reflete problemas na qualidade de vida dos moradores. Não estão 
relacionados ao dimensionamento do estoque de habitações e sim 
a especificidades internas do mesmo.  

Inadequação  
Fundiária Urbana 

Situação onde pelo menos um dos moradores do domicílio declara 
ter a propriedade da moradia, mas informa não possuir a 
propriedade, total ou parcial, do terreno ou a fração ideal de terreno 
(no caso de apartamento) em que ela se localiza.  

Inexistência de Unidade 
Sanitária Domiciliar 

Exclusiva 

Domicílio que não dispõe de banheiro ou sanitário de uso 
exclusivo.  

Ônus Excessivo  
com Aluguel 

Corresponde ao número de famílias urbanas, com renda familiar de 
até três salários-mínimos, que moram em casa ou apartamento e 
que despendem mais de 30% de sua renda com aluguel. 

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit Habitacional no Brasil 2013-
2014. Belo Horizonte, 2016, p. 26.  Fundação João Pinheiro (FJP), Centro 
de Estatística e Informações (CEI). 
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(K)  Relação dos loteamentos residenciais implantados na cidade Cajazeiras/PB, entre 2009 e 2015 

Ano  
 

Nome do  
loteamento 

Localização/ 
Bairro 

Incorporadora/ 
Proprietário 

Nome da 
propriedade 

rural 

Área  
total  
(m²) 

Total 
de 

lotes 

Área  total 
dos lotes 

(m²) 

Área 
do 

Lotes  
(m²) 

Número  
de 

quadras 

Área  
verde 
(m²) 

Número 
de 

ruas 

Área das 
Ruas  
(m²) 

2009 
 

Chácaras 
 Paraíso 

Capoeiras Proprietário 
Sítio  

Capoeiras 
215.039,00 24 121.136,00  03 43.368,50 03 0 

Jardim 
Soledade I e 

II 

Jardim  
Soledade 

Imobiliária. 
 São Francisco Ltda. 

Sítio 
Carrancudo e 

Catolé 
86.721,00 156 60.115,09 

324/ 
360 

13 2.590,50 10 23.915.41 

2010 
 

Luar Cidade 
Universitária 

Bairro 
Universitário 

COLJAZ  1 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

Sítio  
Picada 

254.008,00 603 160.042,00 
250/ 
300 

22 30.854,00 12 63.112,00 

Luar 
Campus 

Universitário 

Bairro 
Universitário 

COLJAZ  2 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

Sítio  
Picada 

347.064,05 807 214.255,58 250 27 43.289,96 18 63.831,93 

Vale das 
 Palmeiras 

Jd. Oásis 
BR 230 

Incorporadora e 
Construtora  

Elo Forte 

Sítio  
Serrote 

46.353,97 111 28.981,72 
240/ 
320 

13 3.718,94 10 13.653,31 

Jardim  
Soledade III 

Jardim  
Soledade 

Imobiliária. 
 São Francisco Ltda. 

Sítio 
Carrancudo e 

Catolé 
177.643,60 299 112.835,37 

325/ 
360 

24 16.047,35 14 48.710,88 

Cidade 
Jardim 

Residence 

Jd. Oásis 
BR 230 

Patamuté  Const. e 
Adm. de Imóveis Ltda. 

Sítio  
Alagoinha 

87.604,84 155 58.548,75 ??? 10 4.403,19 12 ? 24.774,60 

 
2011 
 

Caminho 
das Árvores 

São 
Francisco 

OMEGAPAR 
Sítio 

 Recreio 
96.900,42 180 48.744,92 250 15 5.121,94 14 23.335,88 

Imperial  
Residence 

Jd. Oásis 
BR 230 

L.J.L. Construção 
 Incorp. Locadora Ltda. 

Sítio  
Serrote 

164.989,00 397 103.841,51 
220/ 
250 

26 1.518,39 20 42.629,10 

2012 
 

Alfha  
Residence 

Jd. Oásis 
BR 230 

PolySorte  
Sorte Múltipla Ltda. 

Sítio  
Serrote 

41 .810,81 70 28.983,11 
200/ 
360 

09 2.172,70 07 12.284,69 

Brisa Leste 
Jd. Oásis 
BR 230 

Inova  
Emp. Imobiliários .Ltda. 

Sítio 
 Serrote 

230.853,41 465 155.567,34 250 16 24.270,00 11 - 

Margarida 
Martins 

 de Araújo 

Bairro  
Pio X 

Irivam  José de Melo 
 (Proprietário) 

Sítio  
Serraria 

42.382,02 154 27.461,20 
176/ 
220 

06 3.213,00 - 11.707,62 

Eldorado Capoerias 
Atanásio  

Rolim Andrade 
(Proprietário) 

Sítio  
Capoeiras 

13.011,12 32 6.400,00 200 02 1.624,59 05 4.986,5 

Crystal I e II 
Bairro  
Pio X 

Crystal  
Imobiliária Ltda. 

Sítio do Tn. 
Barbosa 

287.720,74 1.229 164.580,66 
125/ 
150 

65 15.024,76 47 108.114,70 
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2013 
 

Rosina  
Parente 

Cristo Rei 
BR 230 

Aristela P. Alexandre 
(Proprietária) 

- 20.042,41 63 17.949,11 
140/ 
250 

03 2.093,30 05 - 

Francisco 
Gonçalves 

Bairro 
João Bosco 

Francisco  G. Lima 
(Proprietário) 

Sítio  
Serraria 

2.500,00 20 2.500,00 125 01 - -  

Cristo Rei 
Cristo Rei 
BR 230 

Imobiliária  
Rolim Braga Ltda. 

Sítio  
Cocdó 

130.117,50 220 94.673,50 
290/ 
300 

13 - 13 - 

Jardim 
Soledade 3 

Jardim  
Soledade 

E e S Emp. Imobiliária 
Ltda. 

Sítio Rancho 
da Guarda, 
Carrancudo, 
Vz de Roça 

122.542,00 207 70.219,86 
300/ 
360 

11 23.374,52 08 28.947,62 

2014 
 

Colinas  
de Oeste 

Bairro 
Universitário 

Colinas Incorporações 
e Vendas  de Imóveis 

Ltda. 

Sítio  
Papamel 

218.588,25 580 140.847,62 220 32 14.428,52 - 63.312,11 

Luar de  
Cajazeiras 

Centro/ 
Estrada do 

Amor 

COLJAZ  3 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

Sítio  
Antero 

302.294,30 601 189.954,58 
300/ 
350 

30 30.242,66 22 65.288,09 

2015 
 

Joca 
Claudino 

Por do Sol 
Cajazeiras Emp. 

Construtora 
 e Imobiliária. Ltda. 

Sítio Duvidoso 
e Pedra Preta 

204.723,83 695 121.570,63 
160/ 
338 

37 14.396,38 17 68.756,82 

Anita 
Albuquerque 

PB 400 
Elite Engenharia Ltda. 

José Pereira Costa 
Sítio  

Guaribas 
305.588,59 1.041 166.630,67 160  20.201,68 19 88.960,65 

Santa Maria BR 230 
Plysorte  

Sorte Múltipla Ltda. 
Sítio Serrote 30.000,00 121 19.401,54 

140/ 
200 

10 2.023,46  7.753,36 

Total 23 - -  3.386.688,05 8.230 2.111.240,76 - 368 303.978,34 255 740.159,86 

Fonte: Pesquisa direta, consulta aos memoriais de incorporação, realizada entre 2014 a 2016. Elaborado por Luciana Medeiros de Araújo. 
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(L)   Relação dos loteamentos residenciais implantados na cidade Patos/PB, entre 2009 e 2015 

Ano  
 

Nome do  
Loteamento 

Localização 
Incorporadora/ 

Proprietário 
Nome da 

propriedade 
Área total  

(m2) 

Total 
de 

lotes 

Área total  
dos lotes  

(m2) 

 
Área  
 do 

Lote 
(m2) 

Número 
de 

quadras 

Área  
verde 
(m2) 

Número 
de 

ruas 

Área das 
Ruas  
(m2) 

2009 
 

Wantuy  
Martins 

BR 230 
Jd Magnólia 

Martinho M. 
Nóbrega 

(Proprietário) 

Sítio Boi 
Morto 

78.305,09 227 47.169,09 
200/ 
240 

15 5.520,00 08 23.136,00 

Luar de  
Angelita 

B. Novo 
Horizonte 

COLPAT 1 - 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.. 

Fazenda 
Cipó 

399.947,00 913 280.896,00 
240/ 
300 

30 
23.003,0

0 
18 96.048,00 

2010 
 

Bairro dos 
Estados 

BR 230,  
Km 303 

Mediterranée 
Emp. Imob. Ltda. 

Fazenda 
Trapiá 

1.150.000,00 2.192 714.195,12 
300/ 
450 

102 
173.734,

80 
- 243.832,60 

Luar Jardim 
 Espinharas 

São 
Sebastião 

Nova Terra 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.. 

Granja  São 
Sebastião 

96.800,00 154 60.920,00 
160/ 
208 

11 3.393,50 10 32.186,50 

 Hardman 
Cavalcanti 
(Vista da 
Serra 2) 

 
Monte 

Castelo 
 

JGA – Eng. Ltda. 
CEHAP/MCMV 

Sítio Mutuca/ 
Frei Manoel 

105.499,00 286 58.370,54 200 11 8.424,00 10 25.553,73 

Luar  
Carmen 

Leda 

Novo 
Horizonte 

 

COLPAT 1 –  
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

Fazenda 
Cipó 

439.833,17 993 303.573,63 300 31 
40.606,5

9 
20 95.652,95 

Res. 
Gustavo 

Lima 
Salgadinho 

Paulo Bezerra 
Cunha  

Fazenda 
Salgadinho 

95.400,00 171 56.851,75 
270/ 
300 

10 430,00 05 15.575,77 

Alto da  
Bela Vista 

Jatobá 
PB 110  

MM Serviços 
 Emp. Imob. Ltda. 

- 43.700,00 139 26.205,75 
150/ 
160 

10 1.620,00 07 15.874,25 

Bela Vista 
Jatobá 
PB 110 

Maria  do   
Socorro Jucá 
(Proprietária) 

Fazenda 
Frei Manoel 

85.607,05 315 41.823,05 
126/ 
130 

13 5.460,00 10 21.108,00 

Jardim de2 

Espanha 
B. Morada 

do Sol  
Gestisuelo Brasil 
Emp. Imob, Ltda. 

Fazenda 
S. João/ 

Várzea da 
Jurema 

523.582,80 447 217.267,96 
450/ 
600 

54 1.032,00 10 141.620,16 

2011 
 

Santa Clara I 
Bairro 

Liberdade 

Investimentos 
Imob. Bezerra 

e Nóbrega Ltda. 

Fazenda 
Cipó 

388.636,37 1.119 271.902,46 
180/ 
234 

52 
10.629,8

8 
13 106.104,03 
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Antonio 
David Lima 

BR 361 
Imobiliária 
Kital Ltda. 

Várzea de 
Jurema 

30.900,00 93 21.612,00 
220/ 
240 

06 - 09 9.288,00 

São 
Francisco 

Maternidade 
Const. Carvalho 

Ltda. 
Sítio Santana 34.501,32 114 16.439,00 

140/ 
160 

08 - 07 12.547,32 

2012 
 

Altiplano 
Vista Nobre 

BR 230 
CM. Emp.  

Imobiliário Ltda. 
Sítio 
Bola 

445.947,66 727 255.525,44 
272/ 
300 

29 
55.065,3

1 
29 90.473,21 

Antonio 
David Lima II 

BR 361 
Imobiliária 
Kital Ltda. 

Várzea de 
Jurema 

54.000,00 169 38.144,00 
220/ 
264 

10 2.728,00 09 13.128,00 

Res. Parque 
Itatiunga 

 
BR 361  

 

BW Construtora 
Imobiliária Ltda. 

Várzea de 
Jurema 

614.992,00 1.768 343.528,19 
200/ 
300 

56 
34.598,3

8 
10 133.541,71 

 
2013 
 

Residencial 
Tambiá 

B. São 
Sebastião 

Amorim  Neg. 
Imobiliário Ltda. 

Sítio 
Pilões 

90.800,00 239 64.863,00 235 10 
10.226,0

0 
08 15.711,00 

Sunny City 
Morada do 

sol 
Salgadinho 

Sunny City 
Urbanismo Ltda. 

Sítio  
Cabeças 

682.971,77 1.236 472.711,70 
270/ 
321 

64 - 32 188.209,68 

2014 
 

Luar do 
Campestre 

Maternidade 
COLPAT 3  

Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

Campestre 
Club 

541.603,74 789 260.615,61 
270/ 
324 

59 
124.255,

58 
35 126.406,51 

Altiplano 
Bairro das 

Nações 
BR 230 

C.M. Emp. 
Imobiliário Ltda. 

Sítio juá  
Doce 

194.312,70 690 130.967,37 180 21 
19.431,2

7 
09 34.198,41 

Arnóbio  
Lilioso 

BR 361 
Emp. Imob. 

Incorporadora 
Realze Ltda. 

- 87.145,00 273 50.830,67 
232/ 
176 

16 3.365,00 10 22.958,33 

2015 
 

Jacinta 
Guedes 

Ana Leite 
BR 230 

Guedes Emp. 
Imobiliário Ltda.. 

Sítio  
Pilões 

380.000,00 578 218.367,57 
300/ 
341 

31 
42.972,6

1 
20 71.176,05 

Ridete Leite 
 de Lima 

BR 361 
LOTS Patos Emp. 
Imobiliário Ltda. 

- 52.995,00 217 31.590,07 
134/ 
158 

11 5.198,33 05 13.806,40 

Edmundo 
Xavier 

São 
Sebastião 

Vista Nobre Emp. 
Imobiliário Ltda. 

- 31.429,76 145 21.845,93 
132/ 
128 

07 821,30 06 4.652,25 

Total 24 - - - 6.648.909,43 13.994 4.006.215,90  667 
572.515,

55 
300 1.552.788,86 

Fonte: Pesquisa direta, consulta aos memoriais de incorporação, realizada entre 2014 a 2016. Elaborado por Luciana Medeiros de Araújo.  
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(A) Relação de documentos necessários para implantação de loteamento ou 
para desmembramento 

 

Lei nº 6.766/79, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá 
outras Providências. 
LEI Nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999.  Altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941 
(desapropriação por utilidade pública) e as Leis nos 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (registros 
públicos) e 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano). 

 

Do Registro do Loteamento e Desmembramento 

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-
lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, 
acompanhado dos seguintes documentos: 

I - título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto nos §§ 4o e 
5o; 

II - histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 (vintes anos), 
acompanhados dos respectivos comprovantes; 

III - certidões negativas: 

a) de tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel; 

b) de ações reais referentes ao imóvel, pelo período de 10 (dez) anos; 

c) de ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a Administração Pública. 

IV - certidões: 

a) dos cartórios de protestos de títulos, em nome do loteador, pelo período de 10 (dez) anos; 

b) de ações pessoais relativas ao loteador, pelo período de 10 (dez) anos; 

c) de ônus reais relativos ao imóvel; 

d) de ações penais contra o loteador, pelo período de 10 (dez) anos. 

V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela 
Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas por legislação 
municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação 
dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de 
um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento 
de garantia para a execução das obras; 

VI - exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de promessa de 
cessão, do qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas no art. 26 desta Lei; 

VII - declaração do cônjuge do requerente de que consente no registro do loteamento. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.785-1999?OpenDocument
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§ 1º - Os períodos referidos nos incisos III, alínea b e IV, alíneas a, e d, tomarão por base a 
data do pedido de registro do loteamento, devendo todas elas serem extraídas em nome daqueles 
que, nos mencionados períodos, tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel. 

§ 2º - A existência de protestos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto as referentes a 
crime contra o patrimônio e contra a administração, não impedirá o registro do loteamento se o 
requerente comprovar que esses protestos ou ações não poderão prejudicar os adquirentes dos 
lotes. Se o Oficial do Registro de Imóveis julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida 
perante o juiz competente. 

§ 3º - A declaração a que se refere o inciso VII deste artigo não dispensará o consentimento do 
declarante para os atos de alienação ou promessa de alienação de lotes, ou de direitos a eles 
relativos, que venham a ser praticados pelo seu cônjuge. 

§ 4o O título de propriedade será dispensado quando se tratar de parcelamento popular, 
destinado às classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade pública, com processo de 
desapropriação judicial em curso e imissão provisória na posse, desde que promovido pela União, 
Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas entidades delegadas, autorizadas por lei a implantar 
projetos de habitação.  

§ 5o No caso de que trata o § 4o, o pedido de registro do parcelamento, além dos documentos 
mencionados nos incisos V e VI deste artigo, será instruído com cópias autênticas da decisão que 
tenha concedido a imissão provisória na posse, do decreto de desapropriação, do comprovante de 
sua publicação na imprensa oficial e, quando formulado por entidades delegadas, da lei de criação e 
de seus atos constitutivos 

Art. 19. Examinada a documentação e encontrada em ordem, o Oficial do Registro de Imóveis 
encaminhará comunicação à Prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho de 
localização da área, edital do pedido de registro em 3 (três) dias consecutivos, podendo este ser 
impugnado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da última publicação. 

§ 1º - Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro. Se houver 
impugnação de terceiros, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o requerente e a Prefeitura 
Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para que sobre ela se manifestem no prazo de 5 
cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo. Com tais manifestações o processo será enviado 
ao juiz competente para decisão. 

§ 2º - Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias, o juiz decidirá de plano ou após 
instrução sumária, devendo remeter ao interessado as vias ordinárias caso a matéria exija maior 
indagação. 

§ 3º - Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do Estado e num dos jornais 
de circulação diária. Nos demais municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se 
houver, ou, não havendo, em jornal da região. 

§ 4º - O Oficial do Registro de Imóveis que efetuar o registro em desacordo com as exigências 
desta Lei ficará sujeito a multa equivalente a 10 (dez) vezes os emolumentos regimentais fixados 
para o registro, na época em que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem 
prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis. 

§ 5º - Registrado o loteamento, o Oficial de Registro comunicará, por certidão, o seu registro à 
Prefeitura. 

Art. 20. O registro do loteamento será feito, por extrato, no livro próprio. 

Parágrafo único - No Registro de Imóveis far-se-á o registro do loteamento, com uma indicação 
para cada lote, a averbação das alterações, a abertura de ruas e praças e as áreas destinadas a 
espaços livres ou a equipamentos urbanos. 
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Art. 21. Quando a área loteada estiver situada em mais de uma circunscrição imobiliária, o 
registro será requerido primeiramente perante aquela em que estiver localizada a maior parte da área 
loteada. Procedido o registro nessa circunscrição, o interessado requererá, sucessivamente, o 
registro do loteamento em cada uma das demais, comprovando perante cada qual o registro efetuado 
na anterior, até que o loteamento seja registrado em todas. Denegado registro em qualquer das 
circunscrições, essa decisão será comunicada, pelo Oficial do Registro de Imóveis, às demais para 
efeito de cancelamento dos registros feitos, salvo se ocorrer a hipótese prevista no § 4º deste artigo. 

§ 1º  Nenhum lote poderá situar-se em mais de uma circunscrição.  

§ 2º - É defeso ao interessado processar simultaneamente, perante diferentes circunscrições, 
pedidos de registro do mesmo loteamento, sendo nulos os atos praticados com infração a esta 
norma. 

§ 3º - Enquanto não procedidos todos os registros de que trata este artigo, considerar-se-á o 
loteamento como não registrado para os efeitos desta Lei. 

§ 4º - O indeferimento do registro do loteamento em uma circunscrição não determinará o 
cancelamento do registro procedido em outra, se o motivo do indeferimento naquela não se estender 
à área situada sob a competência desta, e desde que o interessado requeira a manutenção do 
registro obtido, submetido o remanescente do loteamento a uma aprovação prévia perante a 
Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso. 

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as 
vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos 
urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. 

Parágrafo único.  Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o 
Município poderá requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo 
loteador ou aprovada pelo Município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, 
o registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio. 

_________________________________________________________________________________ 

Fonte: Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6766.htm. Acesso 
em: jun.,2013. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6766.htm


324 

 

(B)   Modelo de certidão vintenária 
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(C) Conjuntos habitacionais construídos pela CEHAP/PB, em Patos e em 
Cajazeiras, ente os anos de 1967 e 2014 
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(D)  Relatório de ARTs, registradas entre janeiro de 2008 a dezembro de 

2015, Patos/PB 
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(E) Relatório de ARTs, registradas entre janeiro de 2008 a dezembro de 

2015, Cajazeiras/PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


