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RESUMO 

LIRA, F. Espaço de todos ou de ninguém: análise morfológica de transformações espaciais 
nos conjuntos residenciais Parque Serrambi em Natal. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 

 

Este trabalho enfoca os efeitos da forma sobre o surgimento de novos padrões de uso e 
ocupação dos espaços públicos em conjuntos habitacionais projetados nas décadas de 1980 e 
1990 no município de Natal (Brasil). Partimos da premissa de que a forma atua em processos 
sociais (HILLIER; HANSON, 1984), verificando em que medida as configurações espaciais 
originais dos Conjuntos Residenciais Parque Serrambi já potencializavam o surgimento de novos 
padrões espaciais após as intervenções dos moradores. Os conjuntos Serrambi foram 
construídos na Zona Sul de Natal a partir de um modelo de urbanização que seguiu princípios 
modernistas e objetivava suprir a crescente demanda por habitação popular. Estavam entre os 
últimos conjuntos financiados pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH) e, sob supervisão 
do Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOP), materializavam um modo 
de espacialização que rompia com as experiências habitacionais verticais do período. Os 
resultados foram obtidos através da análise configuracional que se fundamentou no aparato 
conceitual e metodológico da Sintaxe Espacial, no qual espaço e sociedade estão inter-
relacionados. A análise se baseou na representação e quantificação de propriedades espaciais e 
na identificação e sistematização de padrões sociais relacionados às transformações ora 
descritas. Identificou-se que as configurações espaciais originais, associadas às sutis alterações 
nos padrões sociais dos conjuntos, analisadas independente de quaisquer outras variáveis não 
morfológicas, já potencializavam os padrões de ocupação verificados em cada um dos Serrambi 
estudados. 
 

Palavras-chave: Morfologia. Sintaxe Espacial. Conjuntos habitacionais.  
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ABSTRACT 

LIRA, F. Community space or no man’s land: morfological analysis of spatial change on 
Parque Serrambi states in Natal/ Brazil. Master’s thesis – Programa de Pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 

 
This work analyses the effects of form over the emergence of new patterns of use and occupation 
in public spaces of housing estates designed in the 1980s and 1990s in Natal’s municipality 
(Brazil). We start from the premise that form acts on social process (HILLIER; HANSON, 1984), 
and verify how much the original spatial configuration of Parque Serrambi housing states 
contributed to the creation of new spatial patterns following the interventions of the people living 
there. The Serrambi states were built in Natal’s south based on an urbanization model following 
modernist’s principals and aimed to supply demands for popular dwellings. They were one of the 
last estates financed by the former National Dwelling Bank (BNH) and supervised by the Dwelling 
Cooperatives Orientation Institute (INOCOOP), materialized a spatial form different from the high-
rise dwelling experiences from the same period. The results were obtained through 
configurational analysis based on Space Syntax conceptual and methodological framework, in 
which space and society are viewed as interrelated. The analyses was based on represanting 
and quantifying spatial properties and identificatying social patterns related to the interventions. 
We identified that the original spatial configurations, associated to subtle changes in the states 
social patterns, analysed independently of non-morphological categories, gave way to the 
occupation patterns verrified in both Serrambi cases. 

 

Keywords: Morphology. Space Syntax. Housing Estates. 
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INTRODUÇÃO 

Um estudo morfológico deve necessariamente tomar em 
consideração os niveis ou momentos de produção do 
espaço urbano. Níveis esses que possuem, dentro da 
disciplina urbanístico-arquitetônica, a sua lógica própria, 
articulada sobre estratégias político-sociais. Um estudo 
morfológico, deve também identificar os níveis de 
produção da forma urbana e as suas inter-relações. 

José Maria Lamas 
 

Este é um estudo morfológico no qual são analisadas partes constituintes de um 
sistema1 como um todo. Relaciona espaço e sociedade a partir de procedimentos metodológicos 
específicos que demonstram os efeitos da forma espacial sobre processos sociais. Analisamos 
transformações em padrões espaciais de conjuntos habitacionais projetados nas décadas de 

1980 e 1990 no município de Natal/RN. Partimos da premissa de que a forma atua sobre 
processos sociais (HILLIER; HANSON, 1984) para verificar em que medida a configuração 
espacial original dos Conjuntos Residenciais Parque Serrambi já potencializavam o surgimento 
de novos padrões espaciais após as intervenções dos moradores. 

Foram estudados os Conjuntos Residenciais Parque Serrambi 1 e 2, e a análise 
configuracional que se segue partiu do pressuposto de que alguns atributos espaciais 
constituintes dos projetos originais seriam fatores potenciais nos modos de transformação. Em 
cada conjunto os moradores subverteram, a sua maneira, a ordem e a lógica proposta nos 
projetos originais, embora com características distintas nos padrões de uso e ocupação. 

Refletir sobre processos de construção de dominialidade e posse de áreas urbanas é um 
tema que sempre desperta acirrados debates entre os diversos atores envolvidos. Parece haver 
um conflito sobre significado e valor do espaço público em relação a essa dominialidade e, 
dependendo do ponto de vista sobre a quem pertence e como se dá a gestão do espaço, 
diferentes interpretações e conceitos podem ser defendidos. Em algumas situações o espaço 
público pode ser utilizado por qualquer um, a qualquer tempo, sob certas regras socioculturais de 
civilidade, é construído e ocupado coletivamente. A este espaço chamaremos de espaço de 
todos. Em outras situações o espaço público parece ser encarado como terra sem dono e, neste 

                                                   
1 Adota-se, neste estudo, que os conceitos de configuração, sistema e estrutura têm significados comuns. Parte-se 
do princípio de que uma estrutura espacial é composta por uma rede relacional de partes que compõem o todo e 
que a alteração de uma parte, ou de uma relação entre as partes, proporciona a alteração da estrutura como um 
todo. 
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caso, seria propriedade daquele que chegar primeiro; numa lógica reversa de apropriação é 
passível de ocupação por qualquer um. Essa interpretação definiremos como espaço de 
ninguém. 

Inúmeros são os exemplos de espaços públicos incorporados ao domínio privado nas 
cidades brasileiras. Canteiros, praças, áreas verdes, zonas costeiras e ribeirinhas são 
entendidas pela população (de modo consciente ou não) como um espaço não pertencente a 
ninguém, e por não pertencer a ninguém, qualquer um pode se apropriar2. É inegável o fato de 
que espaços públicos têm sido progressivamente privatizados, sob ação coletiva (como no 
Serrambi 2) ou individual (Serrambi 1) resultado, entre outros fatores, da omissão da gestão 
pública desses espaços, de questões históricas e/ou socioculturais e da própria configuração 
espacial das cidades brasileiras. Este trabalho centra suas atenções na configuração espacial, 
que, apesar de pouco explorada, é um fator diretamente atuante nesse processo. 

A investigação, e seus resultados, ora descrita partiu da observação iniciada em 2009, 
quando pude participar do processo de discussão sobre o fechamento do Serrambi 2, a qual 
tratava da busca pela consolidação do modelo de condomínio fechado3. A criação de uma 
administração central – que gerenciaria os 38 blocos do conjunto e suas áreas livres – foi a 
concretização de um anseio que remetia ao início do processo em 1995, menos de um ano após 
a entrega do conjunto aos moradores.  

Observei ainda que outro dos conjuntos Serrambi, a menos de 1km de distância da 
unidade 2, era progressivamente alterado pela ação dos moradores que – ora pelas construções 
das garagens dos veículos, ora pelo fechamento individual dos blocos em condomínios fechados 
– o ocuparam. Tratava-se do conjunto Serrambi 1 que, num processo de intensa atuação dos 
moradores construindo garagens não previstas originariamente no espaço público, aos poucos 
começavam a modificar o uso, transformando essas mesmas garagens em comércios, ou em 

serviços, e mais recentemente em residências, alterando a dinâmica de utilização do espaço. 

                                                   
2  Não é interesse desta pesquisa a investigação de como se dão mecanismos cognitivos de privatização do espaço 
público, que podem inclusive ser alvo de investigação futura à luz da psicologia ambiental. 
3 Fui morador do condomínio Serrambi 2 entre os anos de 2004 e 2009, período em que participei ativamente do 
processo de unificação da administração, atuando inclusive como arquiteto consultor. Nas assembleias que 
discutiam as ações a serem realizadas dentro do condomínio, era evidente o desejo em transformá-lo em 
condomínio “clube”, seguindo tendências do mercado imobiliário como demonstração, inclusive, de ascensão social 
dos moradores. 
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Alguns elementos morfológicos poderiam ter contribuído para que conjuntos construídos 

em uma mesma zona da cidade, num período relativamente curto, destinados a pessoas com as 
mesmas características sócio financeiras, com configurações espaciais semelhantes, fossem 
alterados após a apropriação do espaço pelos moradores. Enquanto o S1 tendeu a ser ocupado 
informalmente pelos usuários, seguindo uma dinâmica de apropriação individual, o S2 foi isolado 
da malha urbana através da construção de um muro na busca pelo modelo de condomínio 
fechado. Ambos sofreram processos de privatização do espaço público, embora com 

características distintas. 

Aparentemente, conjuntos semelhantes sofriam processos distintos de ocupação e 
alteração de seus padrões espaciais. Construí uma primeira hipótese: estava em curso um 
processo de gentrificação no Serrambi 2 que viabilizava um projeto de requalificação espacial, 
transformando o espaço público em privado, adotando características de condomínio “clube” 
(tipologia já comum na região). Paralelo à elevação do status dos moradores do S2, haveria uma 
queda no nível de renda da população do Serrambi 1 e que estes seriam os principais fatores 
atuantes sobre transformações dos padrões espaciais. 

Essa primeira hipótese foi descartada com a aplicação e tabulação das entrevistas 
realizadas em 2012, uma vez que não foram encontrados indicadores de alteração de padrões 
sociais em ambos os conjuntos, considerando suas populações originais em relação às 
populações atuais. Já que não havia indícios de mudança no padrão social dos moradores, a 
descrição, leitura e interpretação da forma espacial original poderiam indicar elementos que 
ajudassem a explicar como conjuntos semelhantes foram tão radicalmente modificados e de 
modos tão distintos. Esses indicadores são discutidos no capítulo 4. 

Hillier (2002) afirma que o modo como o espaço é utilizado, e transformado, relaciona-se 
com o modo como são dispostos os objetos em um determinado espaço. Partindo dessa 

premissa, a análise das configurações espaciais, seguindo uma leitura morfológica, foi definida 
considerando que fosse possível: 1 – relacionar as inquietações que motivaram as observações 
empíricas com os fundamentos conceituais; 2 – relacionar propriedades espaciais e 
propriedades sociais, entendendo a arquitetura como variável independente, ou seja, que o 
espaço (forma) afeta ou atua sobre processos sociais, criando possibilidades e/ ou restrições a 
determinados usos. Definindo o objeto de estudo e suas variáveis, questionamos: em que 
medida propriedades espaciais originais dos conjuntos, forma e localização, atuaram no 
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surgimento de novos padrões espaciais após a ocupação dos espaços públicos dos Conjuntos 
Serrambi em Natal? 

Para responder a questão condutora considerou-se que propriedades espaciais originais 
de ambos os conjuntos – especificamente a estruturação dos espaços livres e edificações – e 
suas relações com a malha urbana de Natal (apresentados no capítulo 4) pudessem ser fatores 
que facilitaram o modo de transformação espacial encontrado em cada conjunto após a 
apropriação dos moradores. 

Utilizou-se a metodologia proposta pela Lógica Social do Espaço, através da qual a 
análise se deu pela representação e quantificação de determinadas propriedades espaciais dos 
conjuntos e identificação e sistematização de padrões sociais que se relacionem com padrões 
espaciais surgidos após sua ocupação. Definem-se aqui padrões espaciais como determinadas 
propriedades, ou atributos, que descrevem características morfológicas do espaço construído e 
padrões sociais4 como um conjunto de características comuns dentre os moradores, neste 
caso: condição de moradia (proprietários e inquilinos), tempo de residência, renda, arranjo 
domiciliar (número, gênero, idade dos residentes e vínculo entre pessoas coabitantes das 
unidades) que sejam passíveis de quantificação e qualificação. 

 Os resultados das entrevistas possibilitaram a definição de um padrão social majoritário 
(composto basicamente por famílias de três a quatro pessoas, chefiadas por mulheres, com 
renda de até cinco salários mínimos e em sua maioria proprietários residentes) em cada 
conjunto. Dados levantados em cartório contribuíram para a definição de padrões sociais das 
populações originais e, em uma segunda etapa, esses dados foram cruzados, analisados e 
apresentados no capítulo 4. Não foram encontradas grandes diferenças no padrão social dos 
primeiros proprietários dos apartamentos em relação aos atuais, assim como não há grandes 
variações nas populações entre os Serrambi 1 e 2, como apresentado no capítulo 4. 

Este trabalho contribui com pesquisas que, desde a década de 1970, investigam, a partir 
de uma abordagem configuracional, as relações entre forma e sociedade (HANSON, 1998, 1999, 
2007; LOUREIRO; AMORIM, 2001, 2008; BRAZ, 2004; GARCIA, 2011; RIGATTI, 1997). 
Particularmente ao se ater ao espaço público de conjuntos habitacionais, se junta a um 
crescente grupo de pesquisas que, através da abordagem proposta pela Sintaxe Espacial, 

                                                   
4Nesta pesquisa, optou-se por considerar apenas dados coletados em primeira mão (entrevistas realizadas 
diretamente com os moradores). 
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sugere uma leitura particular sobre dinâmicas locais atuantes em espaços formalmente 
edificados com finalidades e leis próprias, mas que uma vez apropriados pelos usuários ganham 
novos significados e representações sócio espaciais. 

Objetiva-se analisar e compreender relações existentes entre determinadas 
propriedades espaciais dos Conjuntos Serrambi (e suas posteriores alterações) e modos de 
apropriação, verificando em que medida as configurações espaciais originais potencialmente 
atuaram no surgimento de novos padrões de uso e ocupação. Especificamente, objetiva ainda: 
(1) descrever como se materializaram as relações entre padrões espaciais de forma/uso 
representadas em configurações planejadas (projeto formal) x configurações reais (ocupação 
informal) do espaço; (2) Identificar tipologias de partido arquitetônico/ urbanístico propostas em 
suas configurações originais que pudessem potencializar determinados modos de intervenção 
pelos moradores. 

O fenômeno de transformações em conjuntos habitacionais, na perspectiva morfológica 
proposta pela Sintaxe Espacial, vem sendo estudado, especialmente a partir da década de 1990, 
por pesquisadores que têm demonstrado como expectativas projetuais nem sempre se 
materializam na vivência do espaço pelos usuários, resultando quase sempre no surgimento de 
modos distintos de se usar e ocupar o espaço urbano. Rigatti (1997), Loureiro; Amorim (2001, 
2008), Hanson (1998, 1999, 2007) e Braz (2004), dentre tantos outros pesquisadores, vêm 
demonstrando como conjuntos habitacionais construídos sob o ideário modernista comumente 
foram modificados a partir da incorporação de necessidades sociais não previstas 
originariamente, mas que encontraram na grande oferta de áreas livres o modelo de 
espacialização ideal para a concretização de tais necessidades. 

Num padrão que destinava as áreas com maior acessibilidade, especialmente na direção 
sul, aos mais ricos e áreas mais segregadas, ao norte, aos mais pobres (MORAIS, 2004; 

MEDEIROS; TRIGUEIRO, 2009; CARMO, 2010; MEDEIROS, 2013), a produção de conjuntos 
habitacionais horizontais foi aos poucos substituída pelos conjuntos verticais em função do custo 
e escassez de terra urbana. 
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Figura 1–Implantação dos Conjuntos Serrambi 

  

Fonte: Elaboração própria, com base em aerofotogrametria da SEMURB Natal – 2006 

 

Na Zona Norte de Natal foram construídos os conjuntos geridos pela COHAB, enquanto 
que a Zona Sul foi ocupada pelos conjuntos que tiveram orientação do INOCOOP. A expansão 
da cidade na direção sul ocasionou, em menos de dez anos de atuação do Instituto, a redução 
das terras urbanas para construção de novos conjuntos horizontais, levando a construção dos 
primeiros conjuntos verticais em Natal. 

Entre os anos de 1984 e 1994, seis Conjuntos Serrambi foram construídos na Zona Sul 
de Natal, totalizando 1.768 unidades habitacionais5. Tais conjuntos, foram parte da política 
habitacional vigente no período e financiados pelo extinto Banco Nacional de Habitação – BNH 
(Figura 1). Os Serrambi estão entre os últimos conjuntos habitacionais construídos em Natal sob 
a tutela do Sistema Financeiro de Habitação, que executava seus projetos a partir da ação das 

                                                   
5 A construção dos Serrambis não obedeceu à ordem numérica crescente, e a unidade 06 nunca foi 

construída. Não foram encontrados registros sobre a elaboração de um projeto para o Serrambi 06, tampouco 
referência de onde poderia ter sido executado (caso houvesse esta intenção). O apêndice 1 descreve a linha de 
tempo de construção e entrega do conjuntos. 
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Companhias de Habitação (COHAB) ou dos Institutos de Orientação às Cooperativas 
Habitacionais (INOCOOP), e que em Natal reconfiguraram a estrutura espacial da cidade a partir 
da década de 1970. Ao Instituto cabia a função de “orientar, apoiar e resolver os problemas que 
pudessem vir a surgir durante a criação e a organização de uma cooperativa” (CALDAS, 2004, p. 
7) e atendia a grupos com renda a partir de quatro salários mínimos da época. 

Segundo o arquiteto Eudes Galvão, projetista do S2, a configuração espacial dos 
primeiros conjuntos verticais era determinada fundamentalmente por dois fatores: 1 – as 
prescrições urbanísticas vigentes, que limitavam o gabarito, controlavam o adensamento e a 
ocupação do solo e, 2 – a necessidade de assentar o maior número de famílias possível em um 
mesmo espaço, de modo a baratear o custo da habitação. Por consequência os espaços livres 
entre os blocos eram reduzidos ao mínimo permitido. 

Esse padrão configuracional registrado nos primeiros conjuntos verticais é rompido com 
a proposição dos Serrambi, que tinham como principal característica espacial a proposição de 
grandes áreas livres destinadas ao convívio social, acompanhadas de equipamentos 
comunitários que nunca vieram a ser construídos. Além desta característica, o zoneamento, e a 
formação de unidades de vizinhança6 – amplamente difundidos durante o movimento moderno – 

foram utilizados como elementos definidores de projeto, embora nunca tenham sido 
concretizados. 

Os arquitetos utilizaram paradigmas modernistas na concepção do projeto, porém, 
aparentemente, desconhecendo (ou desconsiderando) propriedades espaciais topológicas e 
efeitos da estrutura global sobre padrões locais que propiciaram um ou outro tipo de apropriação 
do espaço pelos usuários. A não concretização dos elementos definidores do projeto foi um dos 
fatores que possibilitou a reconfiguração do espaço livre pelos moradores, atendendo 
necessidades sócio espaciais não consideradas pelos arquitetos no momento da projetação. 

Representar, quantificar e analisar a estrutura espacial são modos que nos permitem 
identificar como alguns dos atributos espaciais por si já carregam impressões sociais, e, em 
alguns casos, possibilita antever possibilidades de como se darão as transformações do espaço 
a partir de intervenções da sociedade. 

                                                   
6 Mumford assevera que o conceito de unidade de vizinhança foi formulado por Clarence Perry na década de 1920 e 
seria constituído por “um núcleo social organizador que proporcionava as necessárias facilidades de trabalho e 
cooperação, em todos os tipos de atividades de vizinhança” (MUMFORD, 1982, p. 540-541). Essa discussão será 
retomada no capítulo 1. 
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A Lógica Social do Espaço (HILLIER; HANSON, 1984) propõe uma abordagem 

sistêmica que interpreta o espaço e a sociedade, estrutura de barreiras e permeabilidades que 
restringe ou possibilita encontros e esquivanças. Dentre os seus procedimentos está a 
possibilidade de representar, quantificar e analisar determinados padrões espaciais como 
subsídio ao entendimento da atuação da forma sobre fenômenos sócio espaciais. Aplica-se a 
abordagem configuracional como método de descrição e explicação de transformações do 
espaço, assumindo que a estrutura do espaço é indissociável das estruturas sociais, atuando e 

interferindo em práticas sociais. Neste trabalho é o artefato que nos interessa – o espaço público 
dos conjuntos e uma interpretação de determinados agentes de transformação através de suas 
propriedades locais e globais, e sob o qual processos sociais se desencadeiam, inter-
relacionando-se com a própria estrutura espacial. 

O Serrambi 1 (S1) – autoria não identificada – e Serrambi 2 (S2) – projeto de Eudes 
Galvão Montenegro7– foram parte de um programa de habitação que visou atender a grupos 
com características sócio financeiras semelhantes, mas que rompia com as proposições 
espaciais de programas habitacionais praticados em Natal naquele período. 

Ao longo dos anos o S1 teve uma ocupação progressiva e fragmentada do espaço 
público, sub fracionando a área destinada ao convívio social prevista no projeto original. O S2 foi 
transformado em condomínio fechado, isolando-se do espaço urbano adjacente, rompendo 
relações com a rua e invertendo a lógica sócio espacial proposta no projeto. O S3 foi construído 
entre os S1 e S2 e em seu padrão de ocupação são verificados elementos dos dois conjuntos: 
após sua ocupação seguiu-se a construção de um muro, em toda sua extensão, que o isolava da 
rua, embora permanecendo grande quantidade de acessos de pedestres e veículos; 
internamente, construções de novas garagens não previstas no projeto inicial subverteram a 
ordem espacial proposta originariamente. 

As unidades 4, 5 e 7 foram construídas como condomínios fechados, embora ainda não 
sob o modelo de condomínios “clube” em voga no mercado imobiliário atualmente. Foram 
registradas apenas modificações na aparência (cores) e melhoramentos como a construção de 
guaritas e cercas elétricas, que teriam relação muito mais com a necessidade de se proteger do 
“perigoso” contato com o espaço público do que com modificações na estrutura espacial em si. A 

                                                   
7 Segundo o carimbo das plantas originais, o S1 e S2 tiveram seus projetos finalizados em setembro de 1980 e maio 
de 1988, respectivamente. 
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construção de coberturas nas vagas de garagem dessas unidades não constituía barreiras que 
condicionavam reestruturações expressivas em padrões de movimento e acesso visual no 
espaço. (Figura 2a e 2b). 

Figura 2–Garagens encontradas nos Serrambi 1 e 3 (2a - em alvenaria) e no Serrambi 2, 4, 5 e 7 (2b - 
em estrutura metálica) 

  
 

Optamos assim em investigar os extremos produzidos pelos S1 (fragmentação do 
espaço público através do surgimento de novas construções) e S2 (isolamento do espaço interno 
em relação à malha urbana através da construção do muro que o transforma em condomínio 
fechado). 

Os Serrambi foram inseridos em uma área cuja ocupação foi marcada pela implantação 
de conjuntos residenciais horizontais unifamiliares (Zona Sul de Natal), a exemplo dos conjuntos 
Mirassol (1973), Pirangi (1978), Ponta Negra (1979) e Neópolis (1970), e faziam parte de um 
modelo urbano de espacialização marcado pela forte segregação sócio espacial característica da 
ocupação de Natal. 

As configurações espaciais dos Serrambi diferiam, desde o início, de outros conjuntos 
verticais implantados na zona Sul, conforme é discutido no capítulo 2. Num primeiro momento, 
em conjuntos como Parque dos Rios (1980), Jardim Botânico (1980) e Flamboyants (1984), as 
áreas livres eram estruturadas em função do arranjo dos blocos, numa lógica inversa a da 
utilizada nos Serrambi, cuja configuração dos espaços era definida pelo arranjo dos cheios em 
relação aos vazios. 

 

Figura 2a Figura 2b 
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Figura 3– Serrambi 1, dez. 2012 Figura 4–Serrambi 2, dez. 2012 

Figura 5–Serrambi 3, dez. 2012 Figura 6–Serrambi 4, dez. 2012 

Figura 7 –Serrambi 5, dez. 2012 Figura 8–Serrambi 7, dez. 2012 

Com a materialização de um padrão espacial diferente de seus anteriores, os modos de 
ocupação dos moradores poderiam se relacionar com o fenômeno descrito nesta dissertação: a 
gestão de áreas livres e públicas pela administração municipal. As grandes áreas livres, 
características do urbanismo modernista, encontradas nos Serrambi, acabaram por se tornar – 
especialmente nas cidades brasileiras – um problema para a sociedade no momento em que se 
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percebeu não ser possível o efetivo controle sobre propriedade e uso do espaço, devido à 
fragilidade institucional dos municípios. 

A geometrização e o zoneamento, elementos característicos de princípios modernistas8, 
estavam presentes nas configurações espaciais dos Serrambi e o ideal de sociedade passível de 
transformação a partir da arquitetura (como descrito nas entrevistas com os arquitetos projetistas 
dos conjuntos) estava atrelado ao discurso de seus projetistas. Eram propostas unidades de 
vizinhança como células urbanas, concentrando equipamentos públicos no interior dos conjuntos 
com a finalidade de atender “círculos comunitários” determinados, que agrupadas em grande 
número constituiriam a “essência da cidade9”. 

Transgressões espaciais realizadas pelas comunidades a partir da oferta das grandes 
áreas livres/ públicas reservadas nos conjuntos são observadas em assentamentos 
(habitacionais) projetados em conformidade com princípios modernistas. Del Rio e Gallo (2000) 
descrevem como as relações entre espaços públicos e privados foram afetadas por esse modelo 
de espacialização, rompendo inclusive as interfaces entre os tecidos antigos das cidades com as 
novas situações de recuos e continuidades de malhas urbanas. Para os autores, 

[...] as imensas áreas “livres” e verdes projetadas transformam-se em 
desconfortáveis e perigosos vazios, prédios de escritórios absolutamente 
impessoais em curtain wall rompem drasticamente com o tecido antigo, 
novos recuos geram descontinuidades e terras-de-ninguém tão inúteis 
quanto perigosas, os mesmos projetos de modernas torres residenciais sobre 
embasamento de garagem são "carimbados" irrestritamente por todos os 
bairros, e fomenta-se a dicotomia do espaço público versus privado, que se 
implanta por exclusão do semipúblico impedindo as escalas de transição 
(DEL RIO; GALLO, 2000). 
 

Processos distintos de ocupação quase sempre requerem espacializações diferentes, 
embora em nosso caso ambos resultem em privatização de espaço público. Loureiro e Amorim, 
em estudo sobre transformações espaciais em conjuntos habitacionais na cidade do Recife/PE 
constataram que: “Com este processo de apropriação gradual dos espaços livres da quadra, 
redefine-se a interface entre o domínio público e o privado” (LOUREIRO; AMORIM, 2001, p. 8), e 
a identificação de padrões espaciais e sociais que pudessem estar relacionados a cada um dos 

                                                   
8 Apesar de comumente associados ao movimento moderno em inúmeras cidades, em vários períodos da história, 
registram-se experimentos de geometrização e zoneamento como princípio norteador e definidor da organização 
espacial. Das cidades helênicas às experiências renascentistas há uma ampla literatura que aborda a recorrente 
utilização de princípios matemáticos nas configurações espaciais urbanas. 
9 Termos usados por Eudes Galvão, arquiteto do Conjunto Serrambi 2, em entrevista realizada em 26/03/2013. 
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modelos de ocupação encontrados nos Serrambi mostrou-se como um dos elementos mais 
relevantes na compreensão deste processo. 

Em resumo, aqui são apresentados os resultados de uma análise sobre os efeitos da 
forma sobre o surgimento de novos padrões de uso e ocupação dos espaços públicos de dois 
dos Conjuntos Residenciais Serrambi, relacionando-os (os efeitos da forma) com padrões sociais 
identificados a partir da sistematização de dados primários coletados em ambos os conjuntos. 
Foram comparadas as estruturas espaciais originais e atuais individualmente, assim como entre 
conjuntos, que tinham relação com o surgimento de novos padrões espaciais encontrados após 
a ocupação dos usuários. 

Estrutura da dissertação 

 A dissertação foi desenvolvida em quatro capítulos, descritos abaixo: 

O capítulo 1 foi dividido em três partes que fundamentam a escolha conceitual e 
metodológica norteadora da pesquisa. A primeira parte consiste na fundamentação teórica e 
conceitual das relações entre forma espacial e sociedade, concentrando a discussão na leitura 
sobre forma, estrutura e movimento, a partir da identificação de propriedades locais e globais 
atuantes sobre determinados padrões sócio espaciais. Aqui, a definição de forma transcende a 
aparência estética, volumétrica ou compositiva da arquitetura. É entendida enquanto estrutura, 
que por sua vez é definida pelas relações estabelecidas entre as partes constituintes do todo. 

Na parte 2 são apresentados vínculos existentes entre a produção da habitação social 
no Brasil e o pensamento e prática modernista desde as primeiras experiências nas décadas de 
1940 e 1950, até fins da década de 1980. Argumenta-se qie incapacidade da gestão pública 

brasileira em assumir o controle sobre o solo urbano foi um dos fatores que contribuiu para o 
surgimento de novos padrões espaciais surgidos a partir da lógica espacial modernista. 

Na parte 3 são discutidos aspectos relativos a um novo modo de morar na cidade de 
Natal que tem se consolidado na Zona Sul da cidade: os condomínios fechados. Emergidos do 
discurso da insegurança urbana nacional, tornaram-se ao longo do tempo sinônimos de status 
social a serem perseguidos por praticamente todas as camadas sociais, reconfigurando as 
estruturas urbanas e constituindo um dos modelos de pós-ocupação verificados nos conjuntos 
Serrambi. 
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 Ao tratar da formação do espaço urbano de Natal, o capítulo 02 descreve o processo 
que resultou na implantação dos conjuntos – além de sua caracterização – na Zona Sul de Natal, 
abordando sua vinculação com a Política Habitacional vigente no país e em que medida 
paradigmas modernistas, principalmente enquanto modelo de espacialização, foram utilizados 
como resposta à crescente demanda habitacional na cidade. 

No capítulo 03 são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na análise 
dos conjuntos, fundamentados na Teoria da Lógica Social do Espaço, comumente referida como 
Sintaxe Espacial. O capítulo está subdividido nos seguintes itens: apresentação dos 
procedimentos utilizados para o mapeamento de propriedades espaciais – partindo do global 
para o local; e levantamento/caracterização de propriedades sociais através da descrição dos 
procedimentos empregados nas entrevistas e sistematização dos dados de cartório. 

A partir da modelagem das configurações espaciais dos conjuntos e da tabulação dos 
dados coletados nas entrevistas e na pesquisa cartorial, no capítulo 04 são apresentados os 
resultados da análise comparativa entre os conjuntos como propostos originariamente e como 
encontrados quando do levantamento (2012), inclusive comparando-os entre si. O capítulo tem 
caráter descritivo e analítico e relaciona propriedades espaciais e sociais às transformações 
sofridas individualmente por cada conjunto. Esse capítulo finaliza a análise identificando e 
demonstrando quais padrões espaciais (forma) atuaram objetivamente no modo de 
transformação sofrida por cada conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMA, FUNÇÃO E ESPAÇO URBANO:
PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES

Forma-espaço sem intenção é inexistente.
Também não é arquitetura

(MEDEIROS, 2006, pág. 162)

Capítulo 1
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CAPÍTULO 1. FORMA, FUNÇÃO E ESPAÇO URBANO: PRIMEIRAS 
CONSIDERAÇÕES 

 Este capítulo trata de aspectos conceituais e fundamentação teórica a respeito de temas 
que se relacionam direta ou indiretamente à discussão proposta na dissertação. Inicialmente é 
proposta uma discussão sobre aspectos da forma espacial, entendida neste trabalho como 
sinônimo de estrutura ou configuração espacial, relacionados à ideia de que o espaço é 
carregado de impressões sociais, neste caso atuando como variável dependente, ao mesmo 
tempo em que influencia determinadas dinâmicas sociais, atuando assim como variável 
independente (HILLIER; HANSON, 1984). 

Aspectos relacionados à Sintaxe Espacial e procedimentos analíticos são abordados na 
segunda parte do capítulo, para em seguida discutir como o paradigma modernista foi utilizado a 
partir da década de 1930 como fundamentação de sucessivos projetos políticos que, ao menos 
no discurso, objetivavam resolver o problema da habitação social, perdurando até meados da 

década de 1980. Finalmente é apresentada uma discussão sobre um dos modos de morar mais 
característicos da cidade contemporânea brasileira: o condomínio fechado. A vasta bibliografia 
existente atualmente, tanto de trabalhos acadêmicos (stricto e latu senso) quanto de publicações 
em livros e periódicos, aponta para um significativo crescimento no número de condomínios 
fechados nas cidades brasileiras. Fenômeno relativamente recente no espaço urbano brasileiro, 
inicia-se com espaços privados para grupos com maior poder aquisitivo, atingindo hoje grupos 
cada vez mais populares. Em comum a todos eles há o discurso da insegurança como principal 
atrativo “comercializado”. 

Objetiva-se neste capítulo contextualizar minimamente o leitor sobre a complexidade de 
variáveis e relações existentes nos fenômenos descritos e analisados na dissertação, ainda que 
com o foco nas concepções ideais de projeto e modelos10 de transformação.  

 

 

                                                   
10 Montaner (2001), ao citar Quatremère De Quincy, contrapõe a ideia de “tipo” que, para o autor, “não representa 
tanto a imagem de uma coisa a copiar ou a imitar perfeitamente, mas sim a ideia de um elemento que, por si 
mesmo, deve servir de regra ou modelo”. Segundo Montaner (2001, p. 110), o “modelo” é entendido como algo no 
qual é possível ser replicado e que, na sua essência, apresenta-se com características recorrentes. “O “modelo”, é 
entendido de acordo com a evolução prática da arte, é um objeto que deve repetir-se tal como é [...] no modelo tudo 
é dado e preciso”. 
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1.1 Sobre a forma do espaço 

 A descrição da forma está geralmente associada à possibilidade de descrever 
determinados atributos físicos relacionados à dimensão estética, volumétrica ou visual com a 
qual determinado artefato se apresenta. Entretanto, a descrição da forma urbana só é possível a 
partir do entendimento de que a cidade é constituída por uma matriz que relaciona diversos 
elementos à sua própria configuração, sendo a arquitetura e o urbanismo constituintes deste 
sistema. 

 O objeto arquitetônico está inserido em um contexto de relações espaciais que tem por 
finalidade atender expectativas sociais de um determinado grupo em um dado momento. Sua 
transformação quase sempre se dá motivada por uma mudança de expectativas, ou 
necessidades, deste, ou de outros, grupos que dele fazem uso. Ao mesmo tempo, a própria 
mudança de configuração espacial cria novas possibilidades de uso sobre o espaço, 
reconfigurando padrões e dinâmicas sociais em um processo contínuo e altamente flexível em 
função de aspectos simbólicos, culturais, políticos ou econômicos. 

Para Holanda (2002, p. 83): 

Arquitetura é uma relação que as pessoas estabelecem com o espaço, por 
meio da apropriação ou da transformação deste, com o objetivo de satisfazer 
expectativas funcionais, de copresença, bioclimáticas, econômicas, 
topoceptivas, emocionais e simbólicas, em função de valores ecológicos, 
éticos e estéticos historicamente determinados. 
 

Partindo do princípio de que a própria cidade é entendida como um objeto arquitetônico, 
já que nela infinitas relações sócio espaciais são estabelecidas – por exemplo, público x privado, 
cheios x vazios, movimento x estaticidade – Figueiredo (2012) analisa como determinados 
padrões urbanos são retroalimentados por elementos espaciais e não espaciais, a partir de uma 
lógica de produção perversa do espaço urbano. Para o autor: 

Cidades são produtos de uma miríade de processos econômicos, sociais e 
culturais ao longo da história ao mesmo tempo em que são estruturas para 
abrigar e dar suporte a esses mesmos processos. Como produtos, cidades 
resultam de práticas, ações ou estratégias coordenadas (ou não) de atores 
diversos – indivíduos, grupos, instituições, dentre outros – os quais 
modificam continuamente o ambiente natural e o construído, produzindo 
edificações conectadas por redes de espaços e de infraestrutura. Como 
estruturas de suporte as cidades não são inertes. (FIGUEIREDO, 2012, p. 
210-211). 
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 A forma urbana está então condicionada, muito mais do que a simples descrição de 
elementos físicos constituintes da arquitetura e do urbanismo, por uma matriz relacional de 
vários elementos constituintes, cujo conceito neste trabalho será adotado a partir da definição de 
Lamas (2011, p. 44): 

[...] A forma urbana é um aspecto da realidade, ou modo como se organizam 
os elementos morfológicos que constituem e definem o espaço urbano, 
relativamente à materialização dos aspectos de organização funcional e 
quantitativa e dos aspectos qualitativos e figurativos11 [...]. 
 

 Para o autor a forma é o objetivo final da concepção arquitetônica e sua compreensão se 
dá através do entendimento da arquitetura como disciplina de análise e concepção relacional do 
espaço, inclusive considerando aspectos físicos facilmente perceptíveis como volumes, 
desenhos, linhas e planos. 

 Lamas ainda defende que a forma é o todo constituído das partes, e o modo como são 
feitas as leituras do todo é que tendem a segmentar a forma em partes. Cada parte é 
considerada como um elemento morfológico que, por sua vez, deve “relacionar-se tanto com a 
escala de análise como de concepção do espaço.” (LAMAS, 2011, p. 44). 

 Para Duarte (2006, p.35), “Cada elemento, se tomado separadamente, constitui uma 
abstração vazia. Seus significados decorrem dos nexos relacionais estabelecidos entre si por 
uma prática social concreta, através dos modos de produção/ reprodução da circulação urbana”. 
O movimento seria, portanto, um fator ou instância capaz de revelar aspectos da estrutura 
urbana na medida em que possibilita o estabelecimento de correlações entre configurações 
espaciais e práticas sociais cotidianas, atuando sob o funcionamento do sistema como um todo. 

1.1.1 Forma: movimento e espaço público 

A forma urbana é moldada pelo movimento ao mesmo tempo em que padrões de 
movimento foram definidos pela forma urbana. A cada época essa intrínseca relação se 
manifestou pelos modos com os quais o homem se deslocava e a velocidade desses meios se 

                                                   
11 Lamas define que aspectos quantitativos seriam aqueles possíveis de serem quantificados e utilizados para 
controlar aspectos físicos da cidade. A organização funcional está relacionada ao tipo de uso do solo e à destinação 
que dele se faz. Aspectos qualitativos são descritos como aqueles referidos ao tratamento dos espaços ligados ao 
conforto e comodidade humana. Aspectos figurativos relacionam-se com a dimensão estética da arquitetura. 
(LAMAS, 2011, p. 44, 46). A perspectiva assumida sobre a percepção de Lamas quanto à forma urbana, e suas 
relações, não elimina um necessário aprofundamento sobre visões distintas de outros autores sobre o mesmo tema. 
Neste caso específico, tomamos seu discurso como base pela aproximação entre sua visão e a visão do autor e 
que, em fase subsequente, deverá ser contraposto com outros discursos, enriquecendo o debate. 
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constituiu como um forte elemento definidor dos padrões espaciais verificados ao longo da 
história das cidades. 

Hillier (1996) afirma que a estrutura da malha urbana é a mais poderosa determinante do 
movimento. Por sua vez, o movimento é representado através de linhas que, uma vez 
relacionadas e quantificadas, demonstram o potencial de acessibilidade de cada espaço ou 
elemento constituinte do traçado urbano.  Para ele, forças socioeconômicas conformam a cidade 
primordialmente através das relações entre movimento e estrutura da malha urbana. Este é o 
princípio do movimento natural: “a proporção de movimento em cada linha é determinada pela 
estrutura da malha urbana propriamente dita e não pela presença de atrativos específicos ou 
magnetos”12. (HILLIER, 1996, p. 120). 

Nas cidades tradicionais de formação orgânica o movimento natural era canalizado pelos 
espaços abertos que eram os estruturadores do espaço urbano. Nesses espaços se 
concentravam atividades comerciais, culturais, religiosas, políticas e militares, tornando-se assim 
o lócus central da vida pública. A rua era o principal definidor de determinadas práticas sociais e, 
uma vez confundindo-se com as praças e mercados, exercia a função de ligação entre os vários 
elementos morfológicos, dos edifícios aos quarteirões, conectando os vários componentes do 
sistema urbano. 

De acordo com Hillier (1996, p. 112), sobre as cidades tradicionais de formação 
orgânica: 

a estrutura física e espacial das cidades, parece, na maioria dos casos, ser o 
resultado desordenado de uma longa história de alterações incrementais em 
pequena escala, que se acumulam ao longo do tempo e produzem formas 
desprovidas de simplicidade quer geométrica quer funcional13.  
 

Para Mumford (1982, p. 329), a formação orgânica das cidades tradicionais se dava “de 
necessidade a necessidade, de oportunidade a oportunidade, numa série de adaptações que se 
tornam [...] cada vez mais coerentes e cheias de propósitos, de tal forma que geram um 
complexo final”. 

                                                   
12 Livre tradução de “Natural movement is the proportion of movement on each line that is determined by the 
structure of the urban grid itself rather than by the presence of specific attractors or magnets.” Tradução de 
EdjaTrigueiro e Diógenes Pereira. 
13 Do original: […] “the physical and spatial structure of cities appears, for the most part, to be the rather disorderly 
outcome of a long history of smallscale, incremental changes, which accumulate over time to produce patterns with 
neither geometrical nor functional simplicity”.Tradução de EdjaTrigueiro e Diógenes Pereira. 
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Sobre essa relação Duarte (2006, p. 54) afirma: 

A fachada principal se distingue das demais fachadas (laterais e posterior), 
apresentando-se como a “face pública” da edificação, através da qual se 
realizará a interface entre o espaço interno e o espaço externo. Em cada 
edifício uma porta principal se abre para o mundo da vida pública que estará 
necessariamente, se constituindo a sua volta. À medida que novos edifícios 
vão sendo construídos, a localização de cada um deles precisa levar em 
conta a existência dos anteriores. [...] Dessa forma, as edificações participam 
da constituição das ruas que por sua vez, são partes constitutivas das 
edificações. A cidade tradicional se constrói, por assim dizer, em simbiose 
com a arquitetura. 
 

Figura 9 – Aspecto da rua direita no Rio de Janeiro do século XVIII 

Fonte: http://oridesmjr.blogspot.com.br/2013/01/a-sujeira-nas-cidades-do-brasil-colonia.html 

A partir do fenômeno da migração campo-cidade ocorrido durante a Revolução 
Industrial, dá-se início a uma ruptura nas relações entre o espaço público e as práticas sociais 
nelas estabelecidas. A rua continuaria sendo o palco e cenário principal da vida pública, 
entretanto, as péssimas condições sanitárias e a eminente possibilidade de conflitos sociais 
ocasionados pela ineficiência dos estados em enfrentar a questão habitacional para um número 
cada vez maior de pessoas nas cidades alteraria significativamente a função social do espaço 
público nas propostas dos urbanistas que planejaram as cidades daquele ponto em diante. 



 
Análise morfológica de transformações espaciais nos conjuntos Serrambi em Natal/ RN 34 

 
Grande parte das ideias que subsidiaram a constituição do espaço público modernista, a 

ser tratado mais adiante, nasceram da tentativa de requalificar o espaço urbano, que naquele 
momento havia se tornado cenário insalubre para as atividades humanas. Hall defende que o 
“problema internacional” que havia se tornado a questão da habitação foi um dos principais 
motores da mudança de percepção e urgência no “tratamento” das cidades gigantes (HALL, 
2009, p.47)14. 

Figura 10 – Aspecto urbano da Londres industrial no Séc. XX. Figura do 
pintor Francês Gustave Doré (1832-1883) que retratou a cidade de Londres 

em 1872 quando publicou o livro Londres, uma peregrinação 

 
Fonte: http://www.bifurcaciones.cl/2006/03/el-hombre-de-la-multitud/.  

Profundas transformações nas estruturas sociais a partir do século XVIII se rebateram 
nas estruturas espaciais das cidades e provocaram rupturas nas relações estabelecidas entre 
espaço e sociedade, especialmente quando analisamos o elemento que em sua semântica se 
manifesta como a interseção mais visível entre estruturas sociais e espaciais: o espaço público.  

                                                   
14 Peter Hall, em Cidades do amanhã (2009), faz uma precisa descrição do cenário urbano da cidade industrial em 
alguns países da Europa e nos Estados Unidos. Segundo o autor, as origens do planejamento urbano da cidade 
industrial estariam ligadas à solução do problema habitacional resultado do inchaço das cidades. As condições sub-
humanas nas quais os moradores viviam poderiam ocasionar, num curto tempo, problemas de ordem social 
incontroláveis, forçando a intervenção direta do estado junto à causa habitacional. 
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Sennett (apud BOTTON, 2010) afirma que “o esvaziamento da esfera pública baseada 

na hipervalorização da intimidade, da privacidade, do retraimento e do silêncio [...] não foi aberta 
no século XX, mas é condicionada por uma série de mudanças ocorridas nas sociedades dos 
séculos XVIII e XIX”. 

O aparente caos do traçado urbano estava quase sempre associado ao ambiente social 
degradante agravado pelo inchaço das cidades a partir do fim do século XVIII, e em especial 
durante todo o século XIX. Esta foi considerada a herança maldita da cidade industrial15.  

Figura 11– Cidade de Letchworth na Inglaterra. Construída sobre os preceitos da Cidade Jardim de 
Ebenezer Howard e registrada em 1903, segundo Hall (2011). 

 
Fonte: www.letchworth.com/heritage-foundation/blog/can-you-make-a-difference-to-letchworth-garden-city.  

Inúmeras foram as propostas urbanistas para requalificar o espaço urbano a partir da 
modificação de padrões espaciais. Ebenezer Howard (1850-1928) propunha em suas cidades-
jardins a união de elementos do campo e da cidade através da rígida separação de funções, 
alguns elementos trazidos das experiências da cidade industrial, e a criação de grandes espaços 
públicos, embora a rua adquira a função de separar funções diferentes da configuração das ruas 
anteriores ao período industrial. 

 A supervalorização do espaço público acabou por se transformar em um elemento de 
restrição ao uso, prejudicando as possibilidades de interação entre pessoas. A rigidez funcional e 
                                                   
15 Termo usado por Tenório (2013, p. 40) em sua Tese de Doutorado, que trata de espaços públicos e propõe uma 
discussão sobre como torná-los mais adequados à vida pública através de um estudo configuracional entre 
arquitetura e a vida pública. 
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a pouca diversidade de habitações se configuraram como elementos que potencializaram a 
saída das pessoas das ruas, de certa forma atendendo aos objetivos de esvaziamento das 
perigosas ruas da cidade industrial. 

 Anos mais tarde, o movimento moderno16, amplamente difundido pelos CIAM’s, tinha em 
seu cerne muitos dos paradigmas emergidos das propostas de Howard. Le Corbusier (1887-
1965), como um dos principais expoentes da nova arquitetura, reduziu em O Urbanismo (1924) o 
homem e a cidade a partir de suas necessidades básicas: habitação, trabalho, circulação e lazer, 
descritos como fundamentos básicos da Carta de Atenas de 1933. 

 O estilo internacional ganha força após a segunda grande guerra e adquire importância 
nos modelos na intervenção estatal devido à urgência na reconstrução das cidades. Segundo 
Carvalho (2003, p. 94): 

A adoção maciça do modelo ocorre no pós-Guerra, momento em que era 
necessário construir muito, com rapidez e de forma econômica, tendo-se 
revelado eficaz para o efeito. Verifica-se na altura, uma forte intervenção 
pública na área do planejamento regional, procurando modelos para as áreas 
metropolitanas, construindo cidades novas. 
 

 O espaço público deixa de ser estruturador da forma urbana, apesar de sua grande 
importância na constituição do lugar. A rua do traçado modernista tem seu significado alterado 
em relação às experiências anteriores, perde seu caráter conector de práticas e atividades e 
transforma-se em elemento separador de funções e usos. O automóvel é a máquina de circular 

que impulsiona a velocidade necessária à transformação social através da arquitetura. A rua 
segmenta-se em espaço de veículos e espaço, cada vez menor, de pedestres. Perde a 
característica de lugar de encontros para tornar-se lugar de passagem. 

 Sobre este processo Duarte (2006, p. 11) descreve: 

As cidades antes concebidas como uma obra de arte coletiva são 
substituídas pela “cidade-produto”, subordinada à lógica sistêmica da 
circulação das mercadorias. O conjunto formado por partes articuladas entre 
si e com o todo, que assegurava unidade estética e a continuidade dos 
tecidos urbanos tradicionais, dá lugar ao espaço abstrato coercitivo e 
violento, resultante do processo de especialização técnica e funcional da 
circulação urbana. A negação da cidade, transformada agora em espaços de 
trânsito, produziu uma completa desarticulação entre as partes que 
tradicionalmente a integravam, revelando, assim, os processos de 

                                                   
16 O espaço urbano modernista, especificamente relacionado aos conjuntos habitacionais no Brasil, será tratado 
mais adiante, no item 1.3. 
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homogeneização e fragmentação, presentes na cidade moderna e que 
permanecem na cidade contemporânea. 
 

A lógica sócio espacial preconizava que a forma deveria seguir a função e a organização 
da cidade passou a ser pensada em escala macro, desconsiderando as relações entre as partes 
como o cerne do sistema enquanto todo. Surgem os grandes espaços livres a partir do conceito 
de unidade de vizinhança, local onde práticas sociais predeterminadas deveriam acontecer. 

 Para Del Rio e Gallo (2000), o modelo modernista progressista tornou-se hegemônico e 
acabou por se rebater no urbanismo. Segundo os autores: 

[...] através do zoneamento, esta visão modernista equivocada promoveu o 
monofuncionalismo e o esvaziamento de áreas urbanas, impacto 
particularmente sentido nos centros históricos das cidades maiores, que 
acaba por gerar áreas esvaziadas, propensas à marginalidade e inseguras, 
com processos de degradação de difícil reversão, nesses espaços repletos 
de infra-estrutura e, na maioria das vezes, carregados de significado para 
suas comunidades [...] (DEL RIO; GALLO, 2000, p. 3). 
 

 A percepção de efeitos danosos à vida social17 gerou um quadro de crítica aos 
paradigmas modernistas nos anos 1960. Muitos de seus mais ferrenhos críticos surgiram nesse 
momento e se basearam em observações empíricas para propor estudos configuracionais 
relacionados às expectativas sociais no meio urbano. Dentre os mais citados, destacaremos três 
que têm relação mais próxima com o presente estudo em andamento. 

 Jane Jacobs (1916-2006) propõe uma discussão em Morte e Vida das Grandes Cidades 

Americanas (1961) chama a atenção para os efeitos nocivos da configuração espacial 
modernista à vida pública. A autora destaca a importância da diversidade de usos e funções, a 
importância da rua como elemento morfológico de encontro de pessoas e formação de redes de 
vigilância, enfatiza o uso das calçadas, e “alerta para os perigos da visão reducionista do 

funcionamento do homem” (JACOBS apud TENÓRIO, 2012, p. 64). Jacobs vem contribuir em 
um momento de grandes reflexões, a partir de uma visão morfológica, sobre o quanto as 
dimensões social e espacial estão relacionadas ao modo como se desenrolam as atividades 
sociais no espaço público. 

                                                   
17 Holanda (2002, p. 76) descreve a vida social como um dos três níveis analíticos constituintes da abordagem 
configuracional. Sua interpretação parte de Hillier e Hanson (1984) para caracterizar a vida social como “o conjunto 
de padrões ‘culturais’ que funcionam como variáveis independentes no que concerne a padrões espaciais e vida 
espacial”. Por vida espacial o autor entende como “padrões de encontros sociais no espaço” (p. 79) e padrões 
espaciais são os modos com os quais estão arranjadas as barreiras e permeabilidades, potencializando encontro e 
esquivanças entre pessoas. 
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 Christopher Alexander, arquiteto e matemático austríaco, compilou, em 1977, uma série 
de estudos anteriores18, juntamente com outros autores, na obra A Pattern Language: Town, 

Buildings, Construction (Uma linguagem de padrões: cidade, edifícios, construção). A proposta 
do autor era identificar possíveis padrões espaciais como linguagem comum aos membros de 
uma sociedade, de modo a constituir um estado de vitalidade urbana a partir dos próprios 
elementos espaciais. 

Apesar de sua contribuição na linha configuracional de pesquisa, Alexander e colegas se 
utilizam de uma descrição de relações determinísticas entre forma espacial e dinâmicas sociais 
que em muitos momentos se aproxima da leitura causal comum nos preceitos modernistas. 
Saboya (2009) ao se referir à contribuição de Alexander em A cidade não é uma árvore afirma 
que: 

A crítica de Alexander aos modernistas referia-se à visão de que estes 
tinham de que os elementos da cidade deveriam organizar-se segundo uma 
hierarquia rígida, segundo a qual um elemento sempre deveria estar contido 
em um elemento mais amplo, e este em um elemento ainda mais amplo, e 
assim por diante [...] O esquema em árvore reduz a possibilidade de 
combinações entre os elementos, reduzindo as possibilidades de interação e 
relações na cidade. Exemplos dessa estrutura em árvore são as unidades de 
vizinhança de algumas cidades jardim e as superquadras, concebidas para 
serem autossuficientes e com poucas conexões com outras superquadras, 
que seriam conectadas apenas por grandes vias de circulação. 
 

Kevin Lynch, por sua vez, através de um aprofundado estudo sobre elementos espaciais 
constituintes do todo em três cidades norte-americanas, elaborou uma pesquisa sobre a 
construção e percepção das pessoas em relação à imagem da cidade. “A imagem da cidade” 
(1960) propunha a estruturação dos elementos constituintes em cinco grupos: caminhos, limites, 
bairros, pontos nodais e marcos, e que cada elemento – ainda que semelhante – situado em 

diferentes contextos adquire por consequência diferentes significados. 

Lynch (1999, p. 1) afirma que “nada é vivenciado em si mesmo, mas sempre em relação 
aos seus arredores, às sequências de elementos que a ele conduzem, à lembrança de 
experiências passadas”. Apresentou o conceito de legibilidade (possibilidade de reconhecer e 
organizar num modelo coerente às partes constituintes do todo) e, uma vez entendendo o 
espaço físico como variável independente, procurou “definir qualidades físicas relacionadas aos 
atributos de identidade e estrutura na imagem mental” (LYNCH, 1999, p. 11). 

                                                   
18Tais comoThe city is not a tree (1965) e The Timeless way of building (1976). 
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Pensador da linha estruturalista, Lynch definiu que a imagem da cidade compreendia a 

relação entre a pessoa e os objetos arquitetônicos/ espaciais, assim como a relação entre os 
próprios objetos, caracterizando determinados padrões espaciais. 

Inúmeros outros autores contribuíram para a revisão do pensamento modernista no 
último quarto do século XX. Alguns ficaram apenas no campo teórico, outros atuaram em 
projetos e desenhos urbanos fundamentados em princípios contraditórios aos preconizados pelo 
movimento moderno. E um grupo em específico atuou numa tentativa de mensurar as estruturas 
espaciais a partir de atributos configuracionais que lhe seriam próprios, abordagem teórica e 
metodológica que viria ser chamada de Sintaxe Espacial, ou Análise Sintática do Espaço. 

 Bill Hillier e Julliene Hanson agrupam em The Social Logic of Space (1984) uma matriz 
conceitual que vinha se desenvolvendo desde a década de 1970. Os autores contribuem com 
uma abordagem configuracional que, a partir de abstrações do espaço e da sociedade, 
desvendam o conteúdo social embutido no espaço na medida em que a própria sociedade 
carrega em si atributos espaciais. 

 Contribuem ainda com a noção de relação recíproca e relacional das escalas local e 
global de interpretação, na qual determinados padrões espaciais estariam mais predispostos a 
potencializar sistemas de encontros e esquivanças, para os autores é a própria definição de 
sociedade, sobre sistemas de barreiras e permeabilidades ao movimento e “transparências e 
opacidades à visão” (TENÓRIO, 2012, p. 31), definição de espaço. 

1.2 O Espaço modernista e conjuntos habitacionais: simbiose nas cidades 
brasileiras 

Neste tópico são abordadas relações entre a política habitacional brasileira que resultou 
na implantação dos conjuntos habitacionais no ambiente urbano e os postulados modernistas 
que serviram de subsídio ao modelo de espacialização concretizado entre os anos 1930 e 1980. 
Discute-se como alguns modelos espaciais surgidos nesse período potencializaram os modos 
como conjuntos habitacionais foram ocupados, favorecendo as “transgressões19” espaciais 
promovidas pelos usuários, especialmente associados a modelos cada vez mais comuns nas 
cidades contemporâneas brasileiras. 
                                                   
19 O termo “transgressões espaciais” será utilizado já que as expectativas projetuais quanto ao modo de utilização 
do espaço foram alteradas pelo surgimento de barreiras não previstas nos projetos originais. À medida que os 
moradores ocuparam os espaços, novas configurações surgiram diferentes das sugeridas nos projetos, alterando as 
potencialidades de movimento e controle visual sobre o espaço geometricamente projetado. 
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O projeto nacional de modernização proposto pelo Estado Novo instituía uma política 

voltada para a industrialização do país que se refletiu no grande crescimento das cidades 
brasileiras das décadas de 1930 a 1950. O ambiente urbano passava por profundas 
transformações com o deslocamento populacional no sentido campo-cidade até que nos 
primeiros anos do século XX registrou-se, pela primeira vez na história, uma população urbana 
maior que a população rural. A arquitetura e o urbanismo moderno se transformariam em 
elementos fundamentais no esforço de construção de uma nova paisagem urbana que alteraria 

sua lógica espacial rompendo com a configuração colonial e orgânica das cidades brasileiras. 

Del Rio e Gallo (2000) argumentam que o urbanismo moderno no Brasil ganhou força a 
partir do Estado Novo, uma vez que, a partir desse momento “ele ganharia corpo e consistência, 
tornando-se o paradigma da cultura nacional, ganhando volume e densidade até o seu clímax 
com a construção de Brasília”. O anseio de modernização do país produziu em larga escala 
projetos dos mais variados usos e funções, porém tendo particular e fundamental importância na 
arquitetura residencial de baixo custo financiada pelos órgãos federais e destinados a vários 
grupos sociais no Brasil20. 

Em síntese, este ideário de transformação e progresso, nosso espírito 
nacional e Zeitgeist da época – coincidente com nossa base positivista de 
ordem e progresso expressa na bandeira nacional – iria inevitavelmente 
apoiar-se nas expressões urbanísticas, concretizadas tardiamente se 
comparadas às expressões arquitetônicas. (DEL RIO; GALLO, 2000). 
 

Segundo Bastos e Zein (2010), a historiografia da arquitetura brasileira comumente é 
dividida em três momentos: Movimento moderno; Brasília e Pós-Brasília. As autoras criticam a 
leitura “linear e imprecisa” mais comum na literatura sobre a arquitetura desse período 

 Para as autoras, Brasília representa um marco divisor da história da arquitetura 
brasileira. Frequentemente associada ao fim do movimento moderno, ou perda de um rumo no 
qual a arquitetura brasileira vinha seguindo, representa muito mais um marco num processo de 
mudança de paradigmas pelo qual a arquitetura em nível internacional vinha passando. Bastos e 
Zein sugerem que esse momento poderia ser classificado como um processo de requalificação, 
                                                   
20 Embora pouco estudada, a produção da habitação social no Brasil fundamentada em princípios espaciais 
modernistas deixou grande legado e só recentemente pesquisadores começam a se interessar pelo tema. 
(BONDUKI, 2006; BASTOS; ZEIN, 2010; DEL RIO; GALLO, 2000). A opção pela leitura realizada na obra de Bastos 
e Zein, apesar de restrita, dada a ampla produção acadêmica sobre o tema, serviu apenas como referência inicial, já 
que não é nosso objetivo descrever elementos do movimento moderno e seus desdobramentos na produção da 
habitação social no Brasil. Leituras complementares, divergentes ou não, poderão ser discutidas em uma fase 
posterior, enriquecendo o debate e contribuindo para um melhor entendimento das relações existentes entre o 
modernismo no Brasil e a questão da habitação. 
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especificamente quanto à arquitetura, da construção de uma identidade nacional do que o fim de 
um movimento. 

 Nas décadas de 1950 e 1960, um quadro de crítica ao movimento moderno seria 
presenciado não só no Brasil, mas em nível internacional. Argumentam que “no panorama 
internacional vai-se levantar a hipótese de terem ocorrido vários ‘desvios’ da modernidade, 
arbitrariamente recortada e definida como sendo apensa aquela idealizada por certas 
vanguardas europeias do início do século XX” (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 54). 

As autoras chamam a atenção para a desconsideração que ambas as visões (nacional e 
internacional) têm do movimento ocorrido entre as décadas de 1960-1970, que chamaram de 
“tardo-modernismo”, já que comumente foi associado à maneirização do movimento moderno e 
razão pela qual é tão escassa a produção intelectual sobre a arquitetura desse período. 

Bastos e Zein (2010) propõem analisar a arquitetura de conjuntos habitacionais 
característicos das décadas de 1960 e 1970 a partir de “questões arquitetônicas intrínsecas21” 
cuja produção resultou no surgimento de modelos, até mesmo configuracionais, que foram 
adotados até meados da década de 1980. Com este tópico busca-se contribuir para uma 
necessária revisão disciplinar a respeito da produção arquitetônica dos conjuntos habitacionais 
que incorporaram paradigmas modernistas na arquitetura e no urbanismo desde a produção 
pelos IAPs até o BNH, e que deixou como legado a reconfiguração do espaço urbano brasileiro 
que perdurou até meados da década de 1980, diretamente associada ao modelo de gestão 
pública característico do período. 

No âmbito internacional, que incluía o Brasil, o espaço urbano modernista estabelecia 
um modelo espacial que separaria em definitivo o espaço dos veículos e dos pedestres. A Carta 
de Atenas propunha a segmentação espacial a partir de quatro funções: habitação, trabalho, 
circulação e lazer. A cidade como máquina de morar entendeu o homem também como máquina 

predeterminando fluxos, comportamentos e usos que provocou uma radical ruptura do espaço 
público e seus significados com a pessoa. Mais do que um conceito estético/estilístico, o 
movimento moderno objetivava em seus conceitos definidores a proposta de uma transformação 
social através da arquitetura. 

                                                   
21 Ou seja, analisar a arquitetura residencial pela própria arquitetura, sem a adoção de conceitos e/ou 
fundamentações herdadas das ciências humanas ou sociais [...]. 
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Já a partir do primeiro período entre guerras, intensificado no pós-segunda guerra, o 

paradigma modernista se fortalece como promessa de modernidade, tanto do ponto de vista 
físico (espaço e ambiente construído) quanto associado a uma esperada transformação da 
sociedade. A morfologia das cidades sofre nova transformação quanto à constituição de seus 
elementos. Novos modelos surgem nas cidades européias destruídas na segunda guerra, que 
são reproduzidos nas cidades brasileiras, ainda que viabilizadas a partir de outras 
circunstâncias: 

É nesta época que se formulam todas as experiências de destruição e 
abandono do quarteirão, da rua e até da própria praça; que em seu lugar se 
propõem as tipologias da torre, da banda e do bloco; que a cidade deixa de 
se organizar como mistura funcional para se dividir em zoneamentos rígidos; 
e em que se dá a quebra de integração recíproca dos vários elementos 
morfológicos que constituem a estrutura urbana. (LAMAS, 2011, p. 298). 
 

As primeiras experiências de conjuntos habitacionais favorecem o surgimento de novos 
elementos da paisagem urbana como resposta pública à questão da habitação social, e se 
utilizavam dos princípios modernistas22 como fundamento projetual, estabelecendo novas 
relações entre o espaço urbano e a sociedade. 

A partir da década de 1960, especialmente após a criação do SFH e BNH, a proposição 
de uma nova política habitacional – que, segundo Silva e Silva (1989) e Bonduki (2004), 
constituiu um único esboço de uma concreta política habitacional brasileira – conseguiu 
apropriar-se dos princípios espaciais modernistas para consolidar um “projeto social” atrelado ao 
discurso desenvolvimentista para o país. Nesse contexto: 

[...] a ideologia modernista inseriu-se no cotidiano das cidades brasileiras, 
não apenas através da atuação de arquitetos modernistas no setor privado e 
em todos os níveis de governo, mas também através das ideologias 
explícitas dos agentes institucionais, tais como o Banco Nacional da 
Habitação, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU) e as 
Companhias de Habitação, e dos instrumentos reguladores do 
desenvolvimento urbano, tais como planos diretores, projetos-cura, leis de 
uso e ocupação do solo, códigos de obras, etc. (DEL RIO; GALLO, 2000). 
 

                                                   
22 Os princípios modernistas utilizados nas experiências dos conjuntos habitacionais característicos desse período 
se resumiam a seus atributos físicos como o zoneamento, a geometrização, a segregação espacial e a interpretação 
da cidade como máquina. Holanda (2001, p. 26) defende que, entre outras características, o espaço urbano 
modernista verificado no Brasil caracterizava-se pelas “baixas taxas de ocupação, rarefação do tecido urbano por 
grandes descontinuidades (pólos centrais/ cidades satélites), proliferação de espaços cegos (‘mortos, perdidos), 
decomposição por segmentos – unidades de vizinhança supostamente autônomas e entre si separadas por 
descontinuidades espaciais ou condomínios fechados”. 
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Entretanto, apesar das “boas intenções” dos arquitetos modernistas em produzir uma 

arquitetura que ideologicamente fosse capaz de transformar uma sociedade, quando aplicada à 
realidade brasileira, “seu conteúdo social é descartado, ou não realizado, ou quando muito se 
torna um simulacro de mudança social despido de intenções utópicas” (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 
166). Talvez em consequência da falta de uma política habitacional consistenteos conjuntos 
habitacionais tenham se tornado o principal foco da crítica pela qual as experiências modernistas 
foram alvo (BASTOS; ZEIN, 2010). 

1.2.1 Dos IAPs ao BNH 

A partir de 1964 a criação do BNH contribuiu para a criação de um panorama nacional 
que privilegiava a produção de uma cidade de periferias, povoadas pelos conjuntos habitacionais 
geridos por um sistema centralizado e operacionalizado pelas cooperativas habitacionais 
vinculadas ao SFH. Um novo projeto de cidade se apresentava reconfigurando as relações entre 
o espaço público e privado, privilegiando os espaços livres como lócus da vida social e 
consolidando novos e estreitos vínculos entre uma ideia de cidade moderna e novos modos de 
vida por ela impostos. 

Diversos estudos têm demonstrado, no caso particular de Natal, como a alteração do 
padrão centro-periferia, e consequente ocupação da zona sul pelos mais ricos, tem relação com 
a estrutura da malha urbana da cidade associadas a determinados “momentos usualmente 
vinculados a fatores estratégicos, delineadores de certos eixos de expansão” (MEDEIROS; 
TRIGUEIRO, 2009). A partir de uma abordagem configuracional os autores descrevem como o 
deslocamento do eixo de maior acessibilidade na direção sul, tomando por base dados 
cartográficos, relaciona-se com uma série de intervenções urbanas que privilegiavam um padrão 
específico de espacialização da elite. Carmo (2010) descreve como se dá a “estreita relação 
entre a estrutura social e configuração espacial, marcada pela apropriação por parte das 

camadas de alta renda das áreas de grande acessibilidade do sistema”, no caso a Zona Sul de 
Natal. 

A produção em massa da habitação proporcionada pelo modelo de gestão pública 
institucionalizado pelo SFH, que se utilizava parcialmente dos princípios modernistas, segundo 
Bonduki (2004), tem origem nas experiências dos conjuntos construídos na época dos IAP, cerca 
de trinta anos antes. Para o autor a produção da habitação característica do período anterior ao 
BNH “não foi insignificante e a renovação da cultura arquitetônica, urbanística e habitacional 
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implementada no país foi importante, participando da fase de consolidação da arquitetura 
moderna, não só em seus objetivos sociais como nas soluções técnicas e formais”. (BONDUKI, 
2004, p. 136). 

Apesar do esforço ideológico de alguns projetistas na construção de uma lógica espacial 
que absorvesse a possibilidade de uma transformação social, a lógica quantitativa dominava a 
prática da política habitacional, contrapondo-se aos princípios arquitetônicos e urbanísticos em 
voga que foram importados da Europa desde a década de 1920. A necessidade da simplicidade 
das técnicas construtivas que resultariam em uma habitação rápida e econômica passou a ser a 
grande condicionante nos projetos dos conjuntos habitacionais, deixando de lado a arquitetura 
como agente da mudança social atrelado ao discurso de modernidade brasileira. 

Houve, assim, uma incorporação apenas parcial dos princípios da arquitetura 
moderna, perdendo-se os generosos e desafiadores horizontes sociais, onde 
o resultado econômico não deveria se desligar da busca de qualidade 
arquitetônica e urbanística, e da renovação do modo de morar, com a 
valorização do espaço público. (BONDUKI, 2004, p. 134). 
 

A opção pela mudança tipológica da produção da moradia unifamiliar e isolada no lote 
pela moradia multifamiliar em blocos laminares é resultado desse processo. Muito mais atrelada 
à questão econômica do que social, essa mudança de padrões tipológicos ainda alinhava-se 
com alguns princípios estabelecidos durante os CIAM, especialmente o segundo CIAM (1929) no 
qual a habitação social era o tema central das discussões. A habitação tornara-se a célula 

urbana e social: “até agora a unidade de habitação era consequência da forma do edifício, que 
era resultante da forma do lote, que era resultante da sua localização na quadra. Agora para o 
urbanismo moderno a célula de habitação é o elemento base da formação da cidade”. 
(FIGUEROA, 2011, p.3). 

Aspecto igualmente relevante a se considerar nos conjuntos dos IAP era a mudança nos 
padrões de densidade associado ao aumento de áreas verdes destinadas ao uso público. Esse 
aspecto seria consequência da construção dos blocos habitacionais, especialmente sobre pilotis, 
que, ao concentrar um maior número de habitações sobre o mesmo solo resultaria na “liberação” 
de área para consolidação da vida pública. Além disso, a instalação de equipamentos 
comunitários para fins sociais complementaria a proposta de unidades de vizinhança que 
estabeleceria, na concepção dos arquitetos modernistas, relações comunitárias mediante 
determinado número de indivíduos em específicas extensões territoriais. Reconheceria ainda“a 
necessidade de que as áreas habitacionais tenham acesso facilitado a certos tipos de comércio 
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do dia-a-dia e que, portanto, esses comércios devem estar localizados próximos a elas.” 
(SABOYA, 2010). 

A arquitetura dos blocos de habitação dos IAPs era fortemente influenciada pela 
arquitetura alemã, a exemplo das Siedlungen, especialmente pelos arquitetos ligados à escola 
Bauhaus. A ausência de ornamentos caracterizava os edifícios, quase sempre laminares, que 
distribuíam unidades habitacionais em três ou quatro pavimentos. 

Figura 12– Siedlungen de Wohnstadt Carl Legien – Luftbild/ Berlim. Construído em 1920. 

 
Fonte: www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/denkmale_in_berlin/de/weltkulturerbe/siedlungen/carl_legien.shtml.  

Do ponto de vista espacial as baixas dimensões do viver mínimo eram compensadas 
pelas grandes áreas verdes e suas implantações quase sempre se davam em áreas segregadas 
em relação ao tecido urbano existente. Do ponto de vista institucional, as unidades eram 
alugadas aos associados e a manutenção e gestão das áreas livres era de responsabilidade do 
Estado, caracterizando assim a principal diferença entre estes e os conjuntos habitacionais 

produzidos pelo BNH. 

A exemplo da materialização desses princípios, os conjuntos Pedregulho(1948) e 
Gávea(1952)23, citados por Bruand (1981) como únicas referências da arquitetura de conjuntos 
habitacionais pré-BNH, são considerados por Bonduki (2004) e Bastos e Zein (2010) não como 
obras que marcam o início da produção desse tipo de arquitetura no país, mas como resultadode 

                                                   
23 Ambos os projetos de Affonso Eduardo Reidy “para o Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do 
Distrito Federal, com o objetivo de abrigar funcionários municipais”. (BONDUKI, 2004, p. 133). 
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uma série de experiências anteriores que já se apropriavam de postulados modernistas em suas 
concepções. Bonduki (2004) ainda defende que a produção de habitação social, a partir de 
pressupostos da arquitetura moderna, é “expressiva, qualitativa e quantitativa” e desmente a 
afirmação de que ocorreu uma maior produção no campo da ideologia do que da obra construída 
em si. 

Figura 13– Conjunto Residencial Pedregulho, de Affonso Eduardo Reidy, 1948. 

  

Fonte: http://www.urbanamente.net/blog/2009/11/22/affonso-eduardo-reidy/.  

Muitos dos pressupostos utilizados nos conjuntos habitacionais característicos da 
produção pelos IAP são resgatados e aplicados durante a vigência da política instituída pelo 
SFH. A produção rentista é substituída por uma nova política que incentivava a aquisição da 
casa própria, financiada pelo estado, como melhor solução para a crescente demanda 
habitacional. 

Entre 1964 e 1986, período de atuação do BNH sobre a produção da habitação no 
Brasil, os conjuntos horizontais unifamiliaresprevaleceram inicialmente como solução ao 
problema da moradia econômica. Entretanto, diferente do modelo de gestão anterior, o BNH 
objetivava a difusão da ideia da casa própria “como forma de comprometer os trabalhadores com 
a propriedade e com o regime, opção essa peculiar aos regimes capitalistas” (SILVA e SILVA, 
1989, p. 49). Essa ideia era parte de uma estratégia que pretendia legitimar a responsabilidade 
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social do regime militar associada a uma proposição de “estabilidade social” comprometida com 
uma ordem espacial integrante do projeto desenvolvimentista do país. 

Mais uma vez o predomínio da lógica financeira e quantitativa comprometeu a qualidade 
dos projetos desenvolvidos no período. Conjuntos apartados dos tecidos urbanos existentes, 
com pouca ou nenhuma infraestrutura e com amplas áreas verdes, a exemplo de seus 
anteriores, modificam a estrutura das cidades brasileiras. E mais uma vez, com o tempo a opção 
pelos edifícios de apartamento configurou-se como solução mais adequada ao projeto de cidade 
que se tinha até então. Com isso: 

A tradicional interdependência entre arquitetura e morfologia urbana tende a 
desaparecer e a presença do edifício isolado que antes era uma exceção vai-
se tornando, senão norma, ao menos muito recorrente. Assim, nessas áreas, 
a busca de um espaço “mais aberto”, moderno, de densidades baixas 
procedentes da cidade-jardim, tem como conseqüência uma perda de parte 
da identidade do espaço público a partir de sua perda de unidade. 
(GONSALES, 2002). 
 

Embora seja considerado por alguns autores, como já dito anteriormente, o único esboço 
de uma consistente política habitacional no país, o modelo que instituía a casa própria como 
única solução ao problema da moradia é apontado pelos mesmos autores como um dos fatores 
que provavelmente atuaram sobre o surgimento de novos padrões espaciais através da 

privatização do espaço público: 

A valorização do espaço público, num período em que se acreditava na 
capacidade do Estado gerir adequadamente a cidade, é uma das principais 
marcas da produção dos IAPs. A manutenção da propriedade dos conjuntos 
pelos Institutos, com o aluguel das unidades para os associados, 
possibilitava o predomínio do conceito da habitação como um serviço público, 
rompido após 1964, quando as unidades habitacionais são vendidas e, 
crescentemente, as áreas públicas cercadas e privatizadas. (BONDUKI, 
2004, p. 188). 
 

 A não construção dos equipamentos comunitários nos espaços públicos, aos quais era 
atribuída a responsabilidade de acomodar a vida social dos moradores, comprometeu a 
desejada dominialidade coletiva do espaço. Associada à insipiente estrutura municipal de 
controle sobre o uso e ocupação solo urbano, cada vez mais se verificou uma inversão nos 
padrões espaciais da lógica pública à privada. Paralelamente, os programas habitacionais 
continuaram sofrendo dos males das inconsistentes políticas públicas para a promoção da 
habitação social e os paradigmas modernistas que os fundamentaram foram abandonados antes 
mesmos de serem concretizados em sua totalidade. 
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 A inversão de funções e significados de atributos sócio espaciais dos espaços públicos 
recriou cenários urbanos e mais uma vez modificou a paisagem, possibilitando o surgimento de 
novos padrões e usos. Dentre os elementos mais comuns está o surgimento de guetos, ao estilo 
das cidadelas medievais, cercados de muros que têm como prerrogativa a exclusão dos 
indesejados a partir da criação de “fantasias urbanas”24: os condomínios fechados. 

 Segundo Negrelos (2010, p. 8): 

Após um período de intensa experimentação arquitetônica e urbanística, uma 
de suas derivações foi a perversa apropriação do padrão do pequeno 
conjunto residencial pelo mercado imobiliário em territórios condominiais 
controlados e apartados da vida social, atuações urbanísticas que vão 
completando os vazios ou forçando um periurbano com espaços controlados 
e isolados da cidade e das possibilidades de diversidade da vida urbana. 
 

Esse novo elemento, cada vez mais presente na paisagem urbana, evoluiu do discurso 
da segurança a qualquer custo, invertendo a lógica do contato com o perigoso espaço público 
para alcançar novos significados de status social aos seus moradores, servindo de modelo 
replicável e se configurando como um dos mais comuns modos de morar na cidade brasileira 
contemporânea. 

1.3 O morar contemporâneo: condomínios fechados e a negação do espaço 
público 

Diversos estudos têm apontado para o modo de espacialização urbana proposto pelos 
condomínios fechados como uma modalidade de segregação25 e desigualdade social com 
graves consequências para as relações entre espaço público x espaço privado e a sociedade 
que os utiliza. 

Os primeiros condomínios fechados surgem na década de 1970, em São Paulo, dentro 
de um contexto de redefinição do padrão histórico que reservava o centro para os mais ricos e 
os subúrbios para os mais pobres (CALDEIRA, 2000). Num processo que aliou permissividade 
legal/administrativa a estratégias de marketing que, ao incentivar o medo do coletivo e da 
diversidade, atraiu um grupo que se sentia constantemente ameaçado pelo aumento da violência 
                                                   
24 Nos condomínios fechados o espaço é estruturado de modo a transmitir a sensação de segurança e conforto que 
o espaço público não mais consegue responder. Os “espaços de lazer” substituem as praças públicas e a ordem 
espacial já vem predeterminada em contratos e manuais de utilização, criando uma atmosfera artificial dentro da 
cidade real posta para fora dos muros. 
25 Apesar de haver uma relação entre a segregação espacial de condomínios fechados destinados a grupos com 
alto poder aquisitivo, o termo segregação neste caso tem conotação social. Ver Silva (2004). 
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verificado nas grandes cidades brasileiras. O espaço público, e por consequência o contato entre 
diferentes neste espaço, tornou-se ameaçador, provocando uma alteração nas relações público 
x privado, e serviu de pano de fundo para o surgimento dos primeiros condomínios fechados26. 
De acordo com Augusto (2002): 

Essa alteração apoia-se na atribuição de ameaça a alguns grupos que 
compõem a população, aliada à descrença e à desconfiança na capacidade 
de os poderes públicos garantirem a segurança dos cidadãos, o que tem 
levado a uma progressiva transferência dessa responsabilidade para as 
empresas privadas de segurança. Além disso, o medo da violência  que 
atinge patamares inéditos  faz com que grupos sociais que se julgam 
possíveis alvos de atentados criminosos busquem ou tenham a ilusão de 
ocupar uma situação segura. Assim, afastam-se das possibilidades de 
encontro com aqueles que consideram diferentes e, por conta disso, 
perigosos.  
 

Foram necessários cerca de vinte anos para o surgimento dos primeiros condomínios 
fechados em Natal (inicialmente instalados na zona sul da cidade na década de 1990) e, assim 
como verificados em São Paulo por Caldeira (2000), tem relação com fatores socioeconômicos 
que atuaram no surgimento de novos padrões espaciais na cidade27. Silva (2004) elenca como 
principais: 

1) A mudança do padrão centro x periferia que inicialmente concentrava os mais ricos 
nas áreas centrais, restando aos mais pobres às áreas mais distantes e carentes de 
infraestrutura; 

2) Mudanças em políticas sociais e econômicas que repercutiram sobre a produção 
imobiliária em Natal, como por exemplo, o desmantelamento do Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH),com a extinção da política promovida pelo BNH; 

3) O discurso de segurança trazido pela inserção dos muros e cercas elétricas, que 

fragmentaram o tecido urbano e inverteram a lógica social da cidade; 

4) Mudanças na legislação urbanística de Natal e Parnamirim, particularmente, que 
estimulou a intensificação da produção imobiliária e abriu novas fronteiras à 
verticalização e à especulação. 

Sobre o processo que alterou o padrão centro-periferia, Carmo (2010) questiona o 
“modo simplista de compreender o fenômeno da segregação de classes sociais” amparada 

                                                   
26 Esse processo é descrito por Caldeira (2000). 
27 Sobre esse processo ver Valença (1992) e Silva (2004). 
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apenas na leitura da “saída das camadas de alta renda do centro para a periferia resguardada 
por muros e tecnologia de segurança”. Para o autor, o surgimento de um novo padrão sócio 
espacial “se caracteriza [...] pelo deslocamento das camadas de alta renda dos bairros centrais e 
tradicionais para a periferia, gerando espaços nos quais os diferentes grupos sociais estão 
muitas vezes próximos, porém separados por muros e tecnologias de segurança” (CARMO, 
2010, p. 2). 

Carmo ainda demonstra como a implantação inicial de condomínios fechados nas áreas 
de maior acessibilidade em Natal tem sido substituída pela implantação em áreas atualmente 
menos acessíveis como parte de um processo que desloca o eixo de investimentos da cidade na 
direção sul, gerando assim novos potenciais de acessibilidade num ciclo que se auto-alimenta. 

A introdução de condomínios horizontais28 em Natal inicia-se em meados da década de 
1990 e tem como modelos os Alphavilles paulistanos, como nos mostra Nobre (2001) em sua 
dissertação que investigou a relação entre a paisagem urbana de Natal e a produção imobiliária 
da cidade. O modelo de condomínios de casas ou lotes isolados da malha urbana por extensos 
muros e equipados com infraestrutura “independente” de lazer e serviços, transformou a 
paisagem urbana e consolidou ao longo do tempo um modo de morar cujos efeitos ainda não 
foram amplamente discutidos. “Alphaville é o mais emblemático conjunto de casas fechado 
brasileiro porque foi considerado o paradigma de uma nova forma de habitar, ainda que baseado 
no resgate de velhas maneiras de morar”. (SANTOS, 2003, p. 136). 

As análises se limitam a questões relacionadas à segregação enquanto processo social 
e algumas vezes associadas à dificuldade de implantação de infraestrutura e acesso por meio de 
transporte público29. Há uma carência de estudos sobre esse modelo numa perspectiva 
configuracional que os definam e caracterizem enquanto espaços edificados constituintes da 
estrutura global espacial da cidade. 

Becker (2005) analisa os condomínios fechados a partir de uma série de variáveis, 
inclusive espaciais, mas com pouca ou nenhuma relação configuracional. Para a autora, 
“diferentes pessoas podem responder diferentemente aos estímulos de um mesmo contexto 
                                                   
28 Estudos recentes sobre condomínios fechados têm centrado suas atenções nos aspectos relacionados à política 
habitacional, legislação urbanística ou efeitos sociais para a dinâmica de vida local das cidades brasileiras. Em 
breve consulta (acesso em: 13 fev. 2013) à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), ao solicitar 
a busca por trabalhos relacionados a condomínios fechados, 74 teses ou dissertações são apresentadas, e 
aspectos relacionados à forma espacial dos condomínios comumente não são aprofundados. 
29 BECKER (2005), OLIVEIRA Jr. (2005), NICOLAU (2008), TAVARES (2009), HERNANDEZ (2011). 
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residencial” (BECKER, 2005, p. 24). Sua perspectiva analítica parte de elementos que, segundo 
ela, afetem o desempenho interno do espaço condominial: proximidade de comércios e serviços, 
unidade habitacional, densidade populacional e segurança interna, espaços coletivos 
semiprivados, privacidade, aparência interna, visibilidade e acessibilidade. Visibilidade, para a 
autora, estaria ligada a questões estéticas numa tentativa de qualificação das visuais a partir do 
espaço interno das edificações, enquanto que acessibilidade está associada ao movimento e 
possibilidade de acessar um espaço a partir de outro, considerando os espaços intermediários 

(utilizando-se de alguns conceitos da Sintaxe Espacial). 

Santos (2003), por sua vez, a partir de uma leitura de Caldeira (2000), descreve 
elementos constituintes dos condomínios que vão do discurso publicitário amparado numa 
relativa segurança oferecida por esse modelo, até questões de sociabilidade e conflitos comuns 
entre moradores, especialmente quanto à gestão deste espaço que, do ponto de vista macro 
urbano, é privado, mas tem caráter coletivo, internamente necessitando portanto de gestão 
específica para sua manutenção. Especialmente, Santos descreve a relação (ou falta dela) entre 
os condomínios e a rua, caracterizando-os como espaços não públicos e anti-urbanos, pois 
“funcionam como uma extensão, por excelência, dos espaços privados, que se constituem 
avessos às possibilidades de ação e à experiência pública.” (SANTOS, 2003, p. 145). 

Em Silva (2005) há uma iniciativa da descrição da morfologia dos condomínios em Natal. 
Para a autora a morfologia é entendida enquanto análise da relação entre espaços vazios x 
edificados (barreiras e permeabilidades na Sintaxe Espacial) e sobre os quais as pessoas se 
movimentam e estabelecem determinados padrões de encontro e convívio social. O isolamento e 
o controle de acesso do condomínio em relação aos que podem ou não entrar no espaço incide 
diretamente nos padrões espaciais distintos, quase sempre sem nenhuma relação, comparados 
ao espaço urbano externo, redefinindo lotes, quadras, vias, passeios e áreas livres. Outros 

fatores morfológicos são descritos por Silva (2005): a topografia que interfere nas dimensões dos 
lotes e público a que se destina; parques e jardins na criação de um ambiente que remeta à 
tranquilidade e à segurança desejadas; e eliminação de outros usos, que não residencial, que 
possam comprometer o modelo de vida social preconizado pelos empreendimentos, ou seja, o 
banimento da diversidade essencial à vida cotidiana externa e perigosa dos condomínios. 

Segundo Santos (2003, p. 137), os condomínios fechados assim são caracterizados: 

São conjuntos que apresentam espaços de uso comum em copropriedade 
que podem restringir-se a pequenos sistemas viários, ou abrangerem 
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equipamentos de serviços e lazer, implantados em um sistema viário maior. 
Apresentam formas diferenciadas de agenciamento de unidades 
habitacionais, sempre circunscritas dentro das seguintes variáveis: podem 
constituir blocos de unidades térreas, ou de dois ou mais pavimentos; podem 
ser unidades geminadas por um só lado, geralmente com dois ou mais 
pavimentos; assim como podem ser unidades isoladas, também de dois ou 
mais pavimentos.  
 

 Após o surgimento dos condomínios fechados, um intenso processo de privatização de 
áreas urbanas seguindo esse modelo passou a ser verificado em várias cidades brasileiras. 
Seguiu-se o fechamento de ruas, conjuntos ou até loteamentos residenciais em sua totalidade, 
que na Região Metropolitana de Natal tem sido verificado especialmente no bairro de Nova 
Parnamirim, divisa dos municípios de Natal e Parnamirim. Esse processo de privatização 
desencadeado pelos ideais sócio espaciais dos condomínios fechados alcançou grupos com 
renda muito inferior aos primeiros moradores desse modelo e reflete uma sociedade que busca 
novos arranjos e significados à vida social a partir de padrões de conduta estabelecidos por 
aspectos como segurança, privacidade, status social e diversidade. 

Os loteamentos fechados, transformados em condomínios fechados 
residenciais (horizontais e verticais), retratam a exclusividade da posse e da 
compra de bem espacial. O significado da casa, da residência, do morar, 
abrange a possibilidade do indivíduo se realizar na cidade, lugar que elegeu 
pra viver. Por esse motivo está revestido de um ampliado conjunto de 
conteúdos de esperança, de conquista pessoal ou da família, de status, de 
poder econômico, de segurança, de pertencimento a este ou aquele grupo, 
etc. (NICOLAU, 2008, p. 115, 116). 
 

 No processo de privatização de espaços públicos o estudo da forma espacial tem sido 
comumente negligenciado enquanto variável independente, ou seja, em estudos mais recentes 
sobre condomínios fechados pouca atenção é dispensada ao estudo de configurações espaciais 
como potenciais facilitadoras no processo. Determinados padrões espaciais podem facilitar ou 
restringir o modo como o espaço urbano é apropriado e/ou transformado, potencializando a 
adaptação do espaço às necessidades de determinado grupo social. 

 A matriz conceitual, aqui apresentada em seus fundamentos básicos, interage 
diretamente com a etapa analítica apresentada no capítulo 4. O capítulo apresentou algumas 
perspectivas sobre a importância de uma interpretação da forma espacial para a compreensão 
da constituição do espaço urbano, em nosso caso o das cidades brasileiras do século XX, 
destacando o movimento moderno como um dos fatores que serviu, enquanto projeto, à 
disposição de políticas, à construção de um padrão de cidade que reservou áreas mais 
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acessíveis aos mais ricos e menos acessíveis aos mais pobres, rebatendo-se inclusive nos 
padrões espaciais e construtivos empregados em cada área. 

Inseridas nesse contexto as configurações espaciais originais dos Conjuntos 
Residenciais Parque Serrambi, por si, já potencializavam o modo como foram transformados. 
Elementos característicos da forma espacial urbana modernista foram aplicados num ideal de 
sociabilidade não concretizado e aos poucos o espaço público foi convertido em condomínios 
fechados. Cada uma a sua maneira, as comunidades encontraram na ineficiência dos órgãos 
gestores – responsáveis pela fiscalização da ocupação dos espaços públicos – ponto facilitador 
nesse processo de conversão. Discutiremos no capítulo 2 como o espaço urbano da Zona Sul de 
Natal, e em especial dos conjuntos Serrambi, foi estruturado, propondo uma leitura sobre sua 
constituição e seu potencial como facilitador nas transformações ora analisadas. 

 

  



CONJUNTOS HABITACIONAIS
E A EXPANSÃO DE NATAL

Capítulo 2

O tema da habitação social nunca se esgota apenas no que é, mas
principalmente em que poderia se tornar.

(BASTOS e ZEIN, 2010, p. 303)
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CAPÍTULO 2. CONJUNTOS HABITACIONAIS E A EXPANSÃO DE NATAL 

Este capítulo apresentará o contexto socioespacial no qual os conjuntos Serrambi foram 
edificados. Serão apresentadas algumas considerações quanto aos princípios de projeto e 
atores envolvidos, assim como serão descritos os modelos espaciais originais e atuais dos 
conjuntos e o processo pelo qual ambos passaram desde sua entrega até os dias atuais. 

2.1 Alguns aspectos da expansão de Natal 

  Por cerca de dois séculos a cidade de Natal se limitava aos bairros de Cidade Alta e 
Ribeira, este último ocupado a partir de meados do século XVIII, e somente a partir do século 
XX, através dos planos de expansão e ordenamento urbano, a cidade começa a se espraiar. 

  De acordo com Medeiros e Trigueiro (2009), o núcleo inicial da cidade tinha nos 
aspectos geográficos agentes que dificultaram o crescimento urbano, apesar da importância 
estratégica para a capitania: 

Natal, por quase dois séculos, pouco se desenvolveu além do seu núcleo 
original. Fundada por questões estratégicas, a cidade encontrava-se isolada 
das demais terras da capitania em seu próprio sítio de fundação. Os 
elementos naturais, tais quais o Rio Potengi, o hoje denominado parque das 
Dunas, e o cordão dunar que se estende de Ponta Negra ao Guarapes, 
fechavam o triângulo que a isolava do interior, não sendo possível a geração 
de rotas, percursos e articulações entre a cidade e os demais núcleos 
coloniais em gênese na colônia. Restava a saída pelo rio, contudo, não havia 
produção econômica que tornasse Natal um centro atrativo (MEDEIROS; 
TRIGUEIRO, 2009, p. 5). 
 

  A consolidação da Ribeira, a partir do século XVIII,não representou necessariamente 
crescimento e importância significativa para Natal. Em meados do século XIX se inicia a 
expansão para a Ribeira, que vai se tornando o centro ativo até meados do século XX, quando 
grande parte das atividades retorna para a Cidade Alta. Ao mesmo tempo, o bairro do Alecrim 
começa a se consolidar como outro centro ativo da cidade. É nesse contexto de crescimento 
que, no início do século XX, são elaborados os primeiros planos de ordenamento urbano da 
cidade30. 

Diversos estudos realizados pela base de pesquisa de Morfologia e Usos da Arquitetura 
(MUsA) do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN vêm 

                                                   
30 As implicações dos Planos de Ordenamento urbano para a cidade de Natal são descritas por Ferreira (1996) e 
Ferreira et al. (2008). 
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demonstrando, desde 1999, como se deu a relação entre o crescimento de Natal, especialmente 
na direção sul, o deslocamento do Núcleo de Integração e os efeitos sobre o patrimônio 
histórico-arquitetônico (MEDEIROS; TRIGUEIRO, 2000, 2002, 2003, 2009; TRIGUEIRO, 2012). 

Os autores demonstram como aspectos e prioridades sociopolíticas desempenharam 
importante papel nos vários estágios da constituição da configuração espacial e expansão da 
cidade ao longo dos séculos. Se Natal permaneceu por quase dois séculos reservada aos limites 
imediatos da Praça André de Albuquerque (Cidade Alta), foi a partir de meados do século XIX 
com o surgimento da Ribeira, especialmente associado à instalação do cais na Rua Tavares de 
Lira que se registra o deslocamento do centro ativo da cidade em direção à cidade baixa, 
coincidindo com o uso comercial predominante do bairro em contraposição à característica 
residencial, institucional e religiosa do Bairro da Cidade Alta. 

Já no século XX aspectos como “a abertura de acessos entre Natal e outras áreas do 
Rio Grande do Norte, durante o século XIX; a inserção da cidade na rota da aviação [...]; e a 
instalação de bases militares durante a II Grande Guerra Mundial, por volta de 1941” 
(MEDEIROS; TRIGUEIRO, 2000) atuam sobre o definitivo deslocamento do núcleo de 
integração na direção sul da cidade com efeitos sobre sua estruturação social. 

Carmo Júnior (2010) vem demonstrando como o deslocamento do núcleo de integração 
da cidade potencializou a estruturação de “cone de desenvolvimento” que concentra os grupos 
com maior renda na estrutura social da Natal, partindo da Ribeira, passando pelos bairros de 
Petrópolis, Tirol e Lagoa Nova até Ponta Negra e Nova Parnamirim, já na cidade de Parnamirim. 
Por sua vez o autor descreve como se deu a relação entre a instalação das comunidades com 
menor poder aquisitivo nas áreas mais segregadas de Natal, especialmente nas Zonas Norte e 
Oeste da cidade. 

  Os sucessivos planos de ordenamento urbano foram aspectos fundamentais que 

contribuíram para o deslocamento e consolidação do núcleo de integração de Natal na direção 
sul de Natal. O Plano Polidreli (1901), o Plano Cidade Nova (1929), e o Plano Geral de Obras de 
Saturnino de Brito (1936) propunham a expansão da cidade na direção sul e eram subsidiados 
pelos paradigmas de modernidade que ecoavam pelo Brasil a partir da concretização das 
experiências higienistas de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, ou a construção da nova 
capital de Minas Gerais, em fins do século XIX. A ocupação da Cidade Nova, entretanto, ocorreu 
em ritmo lento e gradativo, e a partir da década de 1940 é que se registra um maior 
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adensamento dos novos bairros. O Plano Geral de Obras de Saturnino de Brito, em 1936, foi um 
dos elementos fundamentais nessa fase de ocupação do território de Natal. Sua efetivação se 
deu a partir de 1939 e gerou condições de infraestrutura para a chegada em massa dos efetivos 
militares durante e no pós-guerra. 
  A ideia de modernidade por trás dos planos urbanísticos de certa maneira era justificada 
pelo discurso de preparar a cidade para o futuro, porém, já refletia interesses de uma elite 
conservadora que se materializavam em padrões de ocupação através da implantação de 

infraestrutura, privilegiando sua própria utilização. 

  A Segunda Guerra Mundial teve um papel decisivo no deslocamento do eixo de 
crescimento da cidade. Situada no município de Parnamirim, a instalação da base americana 
interligou-se ao bairro da Ribeira através de um novo corredor de acesso que cortava a cidade 
nos sentidos norte-sul, contribuindo para a ocupação da área já parcelada que hoje compreende 
os bairros de Tirol e Petrópolis. À ocupação dos novos bairros, seguiram-se a consolidação do 
bairro do Alecrim e novos assentamentos que surgiram nas franjas urbanas nos sentidos leste31 
e oeste da cidade. 

  Esse período foi marcado pelo aumento significativo de construções de novas 
residências, impulsionado pelo aumento populacional decorrente da chegada dos efetivos 
militares brasileiros e especialmente americanos. Segundo Ferreira32 (1996, p. 136), entre os 
anos de 1942 e 1943, a produção imobiliária de Natal, especialmente relacionada à produção de 
moradia, teve um acréscimo de 314% em relação aos anos anteriores. 

  A implantação da via que ligava a base aérea de Parnamirim à base naval de Natal foi 
outro aspecto que contribuiu para expansão da cidade na direção sul. O grande crescimento 
populacional registrado no pós-guerra exigia a apresentação de respostas rápidas para absorver 
a crescente demanda por habitação e infraestrutura (Tabela 1) e entre 1940 e 1960, a população 

                                                   
31 A ocupação da porção leste da cidade tem início, conforme Silva (2005), em meados da década de 1940, 
especialmente nos arredores do hoje bairro de Mãe Luiza. De acordo com a autora, a comunidade erguida “em meio 
às dunas e uma vegetação que resguarda resquícios de Mata Atlântica foi ocupada [...] por pescadores, migrantes 
que fugiam da seca do interior potiguar e, também, por segmentos pauperizados da cidade que construíam suas 
casas feitas de taipa ou de papelão fincadas nas dunas, efetivando assim, a apropriação territorial de Mãe Luiza.” 
(SILVA, 2005, p. 82). 
32 Ferreira contribuiu, em sua Tese de Doutorado e pesquisas posteriores, para a compreensão de como se 
constituiu a formação do espaço urbano de Natal, especialmente no século XX. Dentre os aspectos abordados pela 
autora, destacam-se a atuação dos Institutos de Aposentadorias e Pensão (IAP), a produção da habitação social no 
período do BNH e, mais recentemente o papel do capital imobiliário, como agentes de expansão e transformação do 
espaço urbano da cidade. 



 
Análise morfológica de transformações espaciais nos conjuntos Serrambi em Natal/ RN 57 

 
de Natal registrou seu maior índice de crescimento, chegando a triplicar sua população em vinte 
anos. Foi nesse período que o Governo Federal criou o Banco Nacional de Habitação, 
estabelecendo um projeto político de combate ao déficit habitacional em nível federal.  

Tabela 1– Crescimento da população do município de Natal no período 
de 1900 a 2000 

Ano População Variação % 
1900 16.059 - 
1920 30.696 91,15 
1940 55.119 79,56 
1950 103.215 87,26 
1960 162.215 57,16 
1970 264.379 62,98 
1980 416.898 57,72 
1991 606.887 45,54 
2000 712.317 17,37 
2010 803.739 12,83 
Fonte: Costa (2000 apud QUEIROZ, 2010), editado pelo autor. 

A partir do século XX Natal registrou os maiores índices de crescimento associados a 
uma série de fatores, internos e externos, que resultaram na expansão físico-territorial e 
populacional, com desdobramentos sob o núcleo de integração da cidade (Tabela 1). Medeiros e 
Trigueiro (2003) destacam que, na década de 1920, Natal se tornou parada obrigatória para a 
rota aérea recém-instituída que ligava a Europa à América do Sul. Na década de 1940, a 
instalação da base aérea americana durante a Segunda Guerra Mundialprovocou grande 
acréscimo populacional e a construção da “pista” que ligava o bairro da Ribeira à base 
americana acentua o deslocamento na direção sul. Nas décadas de 1950 e 1960, o crescimento 
de Natal alinha-se a um panorama nacional no qual o Brasil começa a se transformar de nação 
rural para urbana, e a partir da década de 1970, especialmente na década de 1990, o processo 
de urbanização atinge seu ápice, especialmente associado aos investimentos direcionados à 
atividade turística e quando, finalmente, é institucionalizada a Região Metropolitana de Natal. 
  Medeiros sintetiza alguns aspectos que se relacionam com análises configuracionais da 
expansão urbana e deslocamento do núcleo de integração de Natal, tais como: 

1. A estagnação urbana por mais de dois séculos, a contar da fundação, em 
1599, até finais do século XVIII; 

2. O deslocamento do núcleo de integração, numa fase em direção a Ribeira 
(durante a efetivação da cidade baixa – até as primeiras décadas do 
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século XX) retomando acidade alta (anos 1940), e seguindo 
progressivamente para sudeste e daí para o sul (até a década de 1970). 

3. A ampliação do núcleo de integração a partir dos anos 1970 e 
intensificada durante os anos 1990; 

4. A transformação da cidade alta e ribeira de centros ativos em cenários 
secundários ou subcentros; (MEDEIROS, 2002, p. 108). 

  A partir da década de 1960 um novo panorama nacional modifica a estrutura das cidades 
brasileiras através de políticas públicas voltadas ao financiamento e aquisição da casa própria. 

Em 1964, a criação do BNH lançou novas perspectivas em nível nacional para solucionar o 
déficit habitacional do país, e a estruturação do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), um ano 
depois, permitiu o surgimento das primeiras Cooperativas Habitacionais financiadas pelo novo 
regime. 

  O surgimento das cooperativas habitacionais, aliado ao panorama da política 
habitacional recém-instituída em nível nacional, favoreceu a construção dos primeiros conjuntos 
habitacionais da cidade. Desse ponto em diante, a feição urbana de Natal é radicalmente 
transformada. A década de 1970 marcou definitivamente a ocupação das porções norte e sul da 
cidade pelos conjuntos habitacionais, tendo como principais eixos de ligação a Ponte de Igapó e 
a BR 101, respectivamente. Entretanto, diferentemente da BR 101, a Ponte de Igapó como 
elemento estruturante da cidade não foi suficiente para minimizar os efeitos da segregação 
espacial dessa zona em relação ao resto da cidade, fundamentalmente em função desta (Ponte 
de Igapó) ser a única possibilidade de acesso que conectava as zonas sul, leste e oeste à zona 
norte, diferentemente das demais zonas que tinham outras possibilidades de ligações. 

2.2 A atuação das Cooperativas Habitacionais em Natal 

Em meio à grave crise na produção de moradias subsidiada pelo estado brasileiro o 
BNH foi criado, em 1964, como órgão centralizador da Política Nacional de Habitação com o 
objetivo de, ao aportar recursos oriundos de diversas fontes ligadas ao emprego e salário dos 
trabalhadores, gerir e financiar o Sistema Financeiro de Habitação, definindo diretrizes e 
estruturando o que, segundo Bonduki (2004), foi chamado de verdadeira política habitacional. O 
BNH se configurou como um instrumento de forte centralização da política habitacional no país 
embora geralmente desconhecesse, ou desconsiderasse, elementos socioculturais embutidos na 
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sociedade brasileira, que se manifestavam na arquitetura, modificando definitivamente a 
paisagem urbana das cidades de norte a sul do país. 

Bonduki (2004, p. 318) afirma que após 1964 o poder público financiou “quase cinco 
milhões de unidades habitacionais, suficientes para abrigar cerca de vinte e cinco milhões de 
pessoas, mais de 20% das unidades habitacionais edificadas nas cidades brasileiras no 
período”. 

O regime centralizador proposto pelo SFH, contraditoriamente, segmentava o mercado 

habitacional, garantindo a participação do setor privado em três esferas de atuação. Conforme 
Silva e Silva (1989, p. 109), 

[...] mercado popular assumido pelas COHABs, estaduais e municipais, 
orientado para o atendimento de mutuários com renda familiar de três a cinco 
salários mínimos; mercado econômico assumido por cooperativas 
habitacionais, formadas basicamente por categorias profissionais, para 
atendimento de mutuários com renda familiar entre cinco a dez salários 
mínimos; mercado médio, assumido pelos agentes privados e destinados a 
mutuários com renda familiar acima de dez salários mínimos. 
 

Essa segmentação por renda teve reflexos nos padrões construtivos nos três segmentos 
atendidos pelo BNH, mas também marcou a espacialização das cidades destinando áreas mais 
nobres para conjuntos geralmente financiados às cooperativas e agentes privados, e em 
consequência restando as áreas mais segregadas espacialmente e com menos infraestrutura 
aos conjuntos sob a supervisão das COHAB. 

Em Natal o binômio norte-sul materializou esse contexto reservando a zona norte para a 
implantação dos conjuntos COHAB e a zona sul aos conjuntos INOCOOP. Seguiu ainda a 
tendência de ocupação que já se configurava desde os primeiros anos do século XX com os 
primeiros planos de ordenamento da cidade. As melhores e mais bem estruturadas áreas da 
cidade, sempre no sentido sul, progressivamente eram ocupadas pelos mais ricos, ou pela 
população com melhor poder aquisitivo. 

Além de atender a grupos distintos de renda, o modo de gestão do INOCOOP e COHAB 
também tinha diferentes diretrizes e funções quanto ao financiamento da moradia. Apesar dessa 
diferenciação, ambas as instituições foram elementos fundamentais para a consolidação da 
Política Nacional de Habitação vigente no País entre as décadas de 1970 e 1980. De acordo 
com a revista RN Econômico (1979, p. 63): 



 
Análise morfológica de transformações espaciais nos conjuntos Serrambi em Natal/ RN 60 

 
O trabalho do INOCOOP é o de estimular a formação de cooperativas 
habitacionais, orientá-las, viabilizar os projetos residenciais, alocar recursos 
e, afinal, geri-los. O INOCOOP opera, portanto, a nível de orientação. 
Diversamente da COHAB, que empreende diretamente, na condição de 
agente financeiro do SFH e executor da política de habitação popular, no 
âmbito do Estado. Os dois organismos, entretanto, desempenham idênticas 
atribuições relativamente à redução do “déficit” habitacional entre as 
populações de menor poder aquisitivo. 
 

  Evidentemente as diferenças entre os padrões dos conjuntos INOCOOP e COHAB iam 
além da sua localização ou acessibilidade; qualidade construtiva, infraestrutura de um modo 
geral, dimensionamento de ruas, calçadas e espaços públicos, assim como áreas e dimensões 
mínimas das casas tinham parâmetros distintos nos dois promotores da política habitacional em 
Natal.  

  Mesmo nos empreendimentos do INOCOOP havia diferenciação quanto ao padrão 

tipológico dos conjuntos, já que este era fortemente determinado pela necessidade quantitativa 
de habitação, vinculada às possibilidades financeiras dos mutuários. Segundo Dias33 (2003), o 
INOCOOP do Rio Grande do Norte era a única instituição no Brasil que diferenciava seus 
empreendimentos a partir de padrões tipológicos possíveis de serem alcançados em função da 
renda dos mutuários. Definiam-se de um a quatro tipos de casas, variando entre 42m² e 70m², 
de acordo com o perfil dos associados às cooperativas. A variação tipológica das casas 
acontecia com forte oposição do BNH quanto à disponibilidade de unidades adequada ao padrão 
oferecido tanto pelo INOCOOP quanto pela COHAB. Ainda segundo Dias (2003), para cada novo 
conjunto proposto era necessário grande poder de argumentação na aprovação dos projetos, 
fato que, segundo a superintendente, apenas a gestão do Rio Grande do Norte havia obtido 
sucesso. 

  A implantação dos conjuntos não necessariamente representava ganho qualitativo no 
que se refere à continuidade da malha urbana. Além disso, os conjuntos não respeitavam a já 
frágil legislação urbanística em vigor (Plano Diretor de 1974) que, segundo Ferreira (1996, p. 
146)34, “não orientava elementos chaves nos projetos em sua implantação como o uso do solo, 
tamanho dos lotes e área construída”. Entre 1974 e 1986, 63 conjuntos habitacionais foram 

construídos em Natal. Absorvendo aproximadamente 230.000 pessoas distribuídas em 41.217 
                                                   
33 Maria do Rosário Porpino Dias foi Superintendente do INOCOOP – RN/ PB. Concedeu entrevista à turma da 
disciplina de História da habitação social no Brasil – Mestrado em Arquitetura e Urbanismo/ UFRN, no ano de 2003. 
34 Do original “no orientando en los proyectos y en su implantación elementos claves como uso del suelo, tamaño de 
los solares e área construida”. 
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unidades, representava cerca de 45,08% de toda a população de Natal em 1985 (FERREIRA, 
1996, p. 146). De acordo com Morais (2004), só os conjuntos construídos pelo INOCOOP 
representaram a implantação de 20.427 unidades habitacionais dos quais 70,96% eram casas e 
29,04% apartamentos. 

  A consolidação dos conjuntos habitacionais em Natal transformou-se num dos principais 
elementos de expansão da cidade, alterando fluxos, modificando a estrutura espacial da cidade, 
abrindo novas fronteiras, mas deixando vazios urbanos em seu caminho. A cidade se expandia 
e, a cada novo conjunto, as relações sócio espaciais até então existentes eram reconfiguradas.  

2.3 Conjuntos habitacionais como veículos de expansão 

  Como já comentado, o SFH e o surgimento das primeiras cooperativas criaram um 
cenário político e financeiro apropriado a apresentar soluções à crescente necessidade por 
habitação na capital. No início da década de 1970, o INOCOOP lançava seu primeiro 
empreendimento composto por 760 unidades térreas numa área ainda inexplorada na região sul 
da cidade: o conjunto Neópolis. 

  À construção de Neópolis (1970) seguiu-se a implantação dos conjuntos Mirassol (1972), 
Candelária (1974), Ponta Negra (1976) e Cidade Satélite (1981), entre tantos outros (Tabela 2). 
Salvo variações na estrutura espacial das residências, a repetição e uniformidade tanto 
arquitetônica quanto urbanística se tornaram marcas comuns a todos os conjuntos horizontais do 
período (Figura 14). Basicamente as casas eram constituídas por unidades isoladas no terreno 
com dois ou três quartos, telhado em duas águas e alguma diferenciação no tratamento de 
fachadas, especialmente quanto à posição e tipo de esquadrias. Do ponto de vista urbanístico 

caracterizavam-se por ruas em grelha ortogonal, com áreas verdes e de uso público distribuídas 
em zonas específicas dentro ou à margem dos conjuntos. 

A percepção das particularidades configuracionais dos espaços públicos aplicada 
apenas nos Serrambi 1 e 2 foi uma das motivações na realização desta pesquisa. A Tabela 2 
resume os principais empreendimentos executados através do INOCOOP em 24 anos de 
atuação: 
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Tabela 2–Alguns dos conjuntos construídos entre 1970 e 1994 pelo INOCOOP na zona sul de Natal 

Conjunto Bairro Mês/ ano Tipo Nº unidades 
Neópolis Neópolis Fevereiro 1970 Casa 760 
Mirassol Mirassol Maio 1972 Casa 810 
Candelária Candelária Fevereiro 1974 Casa 2140 
Tirol Tirol Dezembro 1974 Casa 34 
Esmeralda Tirol Setembro 1976 Apto. 60 
Ponta Negra Ponta Negra Outubro 1976 Casa 1837 
Mar do Sul I Ponta Negra Setembro 1977 Apto. 60 
Mar do Sul II Ponta Negra Setembro 1977 Apto. 60 
Alagamar Ponta Negra Outubro 1977 Casa 158 
Conj. Universitário Capim Macio Novembro 1977 Casa/ apto. 1960 
Parque das Serras Morro Branco Março 1978 Apto. 200 
Parque das pedras Neópolis Fevereiro 1980 Apto. 300 
Parque dos Rios Neópolis Fevereiro 1980 Apto. 204 
Jardim Botânico Neópolis Abril 1980 Apto. 552 
Cidade Satélite C. satélite Janeiro 1981 Casa 3545 
Bairro Latino Candelária Abril 1982 Apto. 564 
Colina dos Flamboyants Capim Macio Novembro 1984 Apto. 504 
Parque Serrambi 1 Jiqui Novembro 1984 Apto. 504 
Vale do Pitimbu II C. satélite Setembro 1986 Casa 642 
Vale do Pitimbu I C. satélite Março 1988 Casa 682 
Vila Morena Candelária Janeiro 1989 Apto. 168 
Parque Serrambi 3 Jiqui Janeiro 1989 Apto. 228 
Parque Serrambi 4 Jiqui Maio 1989 Apto. 96 
Mar do Sul III Ponta Negra Agosto 1989 Apto. 60 
Mar do Sul IV Ponta Negra Agosto 1989 Apto. 60 
Torre do Mar I Ponta Negra Dezembro 1989 Apto. 120 
Parque Serrambi 5 Jiqui Maio 1990 Apto. 352 
Torre do Mar II Ponta Negra Fevereiro 1991 Apto. 192 
Parque Serrambi 7 Jiqui Abril 1991 Apto. 132 
Parque Serrambi 2 Jiqui Dezembro 1994 Apto. 456 

Total 17.440 

Fonte: Ferreira (1996, p. 532). Editado pelo autor. Em vermelho os conjuntos verticais. 

A escolha da localidade era ditada pela disponibilidade de áreas capazes de abrigar 
gigantescos projetos de construção a um custo compatível com os recursos previstos às obras 
daquela envergadura (RN Econômico, 1979, p. 63). Conforme Dias (2003), não havia interesse 
por parte dos cooperados na construção de conjuntos na zona norte da cidade. Além do difícil 
acesso, a área estava em processo de ocupação pelos conjuntos construídos pela COHAB, 
portanto de menor poder aquisitivo. 
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Figura 14– Vista do Conjunto Ponta Negra. O conjunto começa a ser construído em 1976, a foto datada 

pela revista RN Econômico como sendo de 1979 

 
Fonte: Revista RN Econômico, n. 108, dez. 1979/jan. 1980. 

 

A cada novo conjunto a mídia da época ressaltava o espantoso crescimento da cidade 
com destaque à qualidade estética e funcional daqueles que se tornariam os principais 
elementos que definiriam uma nova identidade visual urbana de Natal. Pouco mais de dez anos 
após o início da atuação do INOCOOP na cidade, a revista RN Econômico noticiava com 
entusiasmo o início da execução das obras de implantação do conjunto Ponta Negra. Além de 
anunciar o maior investimento feito em conjuntos habitacionais construídos em regime de 
cooperativa da Região Nordeste35, 1837 unidades em dois anos só no conjunto Ponta Negra, a 
revista destacava o cuidado que o INOCOOP tinha em entregar as unidades dotadas de toda a 
infraestrutura urbana necessária à pronta utilização das pessoas: 

 
A principal característica dos projetos habitacionais executados pelo 
INOCOOP tem sido o cuidado de dotar todos eles com infraestrutura 
completa, indo até o detalhe de procurar arborizá-los e defendê-los, desse 
modo, da poluição e conferindo-lhes as imprescindíveis áreas de lazer [...]. 

E completa: 

Todos os projetos executados e em execução pelo Instituto de Orientação às 
Cooperativas Habitacionais do RN levam rigorosamente em conta o aspecto 

                                                   
35 Em verdade o Conjunto Candelária foi ainda maior do que o Conjunto Ponta Negra. Ferreira (1996) registra a 
construção de 2.140 unidades construídas em 1974, como pode ser observado na Tabela 1, destinado a uma 
população de médio poder aquisitivo. A escolha do terreno para a construção de Candelária foi marcada por alguma 
rejeição por parte da elite de Natal, já que, segundo Dias (2003), era um terreno “muito exuberante e que devia ser 
reservado para as mansões e não para casa popular”. 
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infraestrutural, procurando harmonizar morador/ casa/ ambiente [...] (RN 
Econômico, 1976, p. 40). 
 

 A matéria destaca uma suposta importância dispensada a qualidade do espaço público 
que se propunha nos projetos dos conjuntos do INOCOOP. Aspectos relacionados a uma 
“harmonia ambiental”, associados a uma infraestrutura urbana e de serviços, que fora apenas 
parcialmente implantada, estavam no cerne do discurso e que muito se assemelha às 
propagandas de condomínios “clubes” - “dotados de lazer completo” - tão amplamente 
divulgados como estratégia comercial do mercado imobiliário hoje em dia. 

  No entanto, a realidade sócio espacial acabou por concretizar estes espaços a partir de 
outros elementos que, associados à ineficiência administrativa das sucessivas gestões 
municipais, tiveram fins geralmente diferentes dos propostos nos projetos originais. Quanto aos 
espaços públicos dos conjuntos, Ferreira (1996, p. 147-148) assevera: 

Os espaços públicos eram meros cumprimentos às exigências de projeto. A 
localização, a tipologia, as dimensões e a ausência de tratamento 
paisagístico e mobiliário dos espaços mostram o desprezo dos poderes 
públicos para com estas áreas residenciais promovidas por eles mesmos. 
Estas características justificam chamar esta produção oficial como conjuntos 
habitacionais e não como urbanizações, ou seja, sua configuração se deu por 
uma reunião de casas unifamiliares que formam uma unidade pela 
homogeneidade de seu parcelamento e de suas construções36 [...]. 
 

 Aos poucos Natal se expandia na direção sul num processo irreversível de 
esgarçamento do tecido urbano. Fazendo uma analogia a um tecido de algodão que ao ser 
estirado resulta em grandes vazios entre suas teias, os vazios urbanos que resultavam da 
implantação dos conjuntos nas periferias contribuíram para o aumento progressivo do custo do 
solo urbano, que por sua vez, associado à crescente demanda por terra e consequentemente 
sua escassez, forçavam a necessidade de encontrar novas soluções para a continuidade do 
programa de construções de conjuntos. Esse contexto contribuiu para o aumento da 
especulação imobiliária, dificultando ainda mais a implantação de novos conjuntos horizontais 
dentro das faixas de renda determinados pelo BNH. 

                                                   
36 Livre tradução do original: “Los espacios públicos son mero cumplimiento de las exigencias del proyecto. La 
ubicación, la tipologia, las dimensiones y la ausencia de tratamiento paisagístico y mobiliário de esos espacios 
muestran el desprecio de los poderes públicos para con estas áreas de viviendas promovidas por ellos mismos. 
Estas características justifican el hecho de llamar a esta producción oficial como conjuntos de viviendas e no como 
urbanizaciones, o sea, su configuración se da por una reunión de casas unifamiliares que forman una unidad por la 
homogeneidad de su parcelario y de sus construcciones”. 
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Já em 1979 a revista RN Econômico informava que em dez anos de existência o regime 

de construção de conjuntos habitacionais havia proporcionado um aumento de quase 700% no 
valor da prestação dos imóveis ora financiados. Segundo Rosário Porpino, então Diretora - 
presidente do INOCOOP, esse aumento apresentava-se superior aos índices de inflação da 
época, porém ainda não refletia o aquecimento do setor imobiliário, visto que esse índice 
situava-se abaixo dos índices praticados pelo mercado imobiliário. 

Figura 15– Av. Engenheiro Roberto Freire e Conjunto Ponta Negra no início da década de 
1980 

 
Fonte:http://historiaestudosurbanos.blogspot.com.br/2010/05/crise-das-praias-urbanas-natalenses-

o.html. 

 Nesse momento já haviam sido implantados cerca de 40 empreendimentos e mais de 
23.000 unidades habitacionais haviam sido entregues. Já não se conseguia cumprir os 
orçamentos iniciais e o custo da terra havia sido inflacionado de tal maneira que os novos 
empreendimentos eram construídos cada vez mais distantes do centro, com cada vez menos 
infraestrutura e agravando o problema ainda pouco conhecido pelos natalenses: o deslocamento 

urbano. Não havia um sistema de transporte público que cobrisse a imensa área ocupada em tão 
pouco tempo, e a promessa da implantação de infraestrutura que acompanharia os projetos dos 
conjuntos nunca foi consolidada. Começavam as discussões em torno dos novos planos de 
ordenamento orientados pelo Governo Federal e tendo a Lei 6.766/1979 como base para os 
parcelamentos do solo urbano em todo o Brasil. 
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  Entre 1960 e 1980,acentuou-se em Natal a ocupação dispersa e fragmentada tendo os 
conjuntos habitacionais como os seus maiores veículos de expansão. A partir dos anos 1980, o 
forte investimento realizado na construção civil intensifica a ocupação do solo, mudanças 
estruturais no Plano Diretor de 1984 favoreceram a verticalização da cidade e áreas 
anteriormente não valorizadas passam a ser alvo de investimentos, aproveitando a insipiente 
infraestrutura produzida do período anterior. 

  Esse contexto favoreceu o surgimento dos primeiros conjuntos verticais do INOCOOP. 
Os conjuntos horizontais exigiam grandes porções de terra para sua implantação e como a 
demanda não cessava foi necessária a adoção de blocos de apartamentos variando entre três e 
quatro pavimentos como continuidade ao programa de habitação, já que supostamente estes 
poderiam concentrar um maior número de famílias em menor área. 

  A lógica de ocupação era quantitativa, era necessário dispor do máximo de unidades 
dentro do menor espaço possível, justificado pelo custo das habitações que deveriam possibilitar 
seu enquadramento nas faixas de financiamento propostas pelo BNH. Os espaços livres, de 
caráter público, eram determinados pela implantação dos blocos – os vazios eram definidos a 
partir do arranjo dos cheios. 

  Dentro dessa perspectiva, as primeiras unidades verticais a serem entregues na região 
(Figura 16) foram os conjuntos Parque dos Rios (1980), Jardim Botânico (1980), Parque das 
Pedras (1980), Colina dos Flamboyants (1984) – todos situados às margens do conjunto 
Neópolis – e por último os Conjuntos Serrambi, distribuídos no limite dos municípios de Natal e 
Parnamirim, os quais também foram os últimos construídos enquadrados na política do BNH 
através do INOCOOP37 (Tabela 2). 

  Assim como nos conjuntos horizontais, a repetição era a principal característica do 
“novo” conceito de morar proposto pelo INOCOOP. Os gabaritos das duas variações dos 

conjuntos em Natal – vertical e horizontal – seguiam tendência e uniformização da Política 
Habitacional Brasileira, padrões estes encontrados em praticamente todas as cidades onde 
foram implantados. 

                                                   
37 Com a extinção do BNH os novos contratos, como também os contratos em execução, foram repassados à Caixa 
Econômica Federal (CEF). No caso dos Serrambis, apenas o primeiro conjunto foi financiado pelo BNH, todos os 
outros foram construídos posteriormente a 1986 e a Cooperativa Morro Branco, responsável pelos contratos, se 
enquadrou na nova política, agora sob a supervisão da CEF. 
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A arquitetura dos conjuntos habitacionais, [...] se resumia, na sua grande 
maioria, a casas térreas, locadas de forma isolada dentro do lote ou aos 
apartamentos de 4 andares sem pilotis e sem elevador [...], mantendo um 
padrão arquitetônico pobre, barato, repetitivo e monótono, o qual se estendia 
também à infraestrutura e equipamentos urbanos instalados, via de regra, 
construídos com péssima qualidade (SILVA, 2004, p. 122). 

 

Figura 16–Alguns dos conjuntos residenciais verticais do INOCOOP construídos em Natal e lindeiros ao 
conjunto Neópolis: Parque das Pedras (a), Parque dos Rios (b), Colina dos Flamboyants (c), Jardim 

Botânico (d) 

 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 17 – Mapa dos Conjuntos habitacionais implantados pelo BNH em Natal 

 

Fonte:Medeiros (2013, p. 69). 

A partir de 1984 a introdução do modelo espacial proposto nos Serrambi 1, 2 e 3 
representou uma exceção às regras urbanísticas até então em uso nas experiências anteriores, 
apesar de muitas das características ainda persistirem nessa configuração. Como veremos no 
tópico 2.3.1, o caráter de excepcionalidade dos conjuntos Serrambi se deu fundamentalmente 
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pelo modo como foram arranjados os cheios e vazios no espaço interno do conjunto. Uma nova 
experiência urbanística (para os padrões até agora implantados em Natal) propunha uma nova 
relação entre espaço público e privado subsidiado pela ideia de sociabilização fundamentada no 
paradigma modernista. 

2.3.1 Os conjuntos Serrambi: uma nova proposta 

Mesmo com a crescente demanda por terras e consequentemente aumento da escassez 
para implantação de novos conjuntos, uma nova proposta espacial foi apresentada pelo 

INOCOOP em 1979. O Residencial Parque Serrambi 138 foi construído em uma área de mais de 
130.000m² e com apenas 48 blocos tinham uma densidade muito inferior aos projetos até então 
executados. O Parque Serrambi 2, com 38 blocos, foi elaborado pelo arquiteto Eudes Galvão 
Montenegro39 e, assim como seu predecessor, tinha como principal característica blocos 
dispostos geometricamente no terreno com grandes áreas livres ao redor. 

Nesses projetos os espaços livres passaram a ser os principais elementos definidores do 
modelo de arranjo espacial. Os cheios foram definidos pelo arranjo dos vazios. Comparados aos 
outros conjuntos já construídos, o espaço público dos Serrambi ganharia novos significados 
enquanto proposição projetual, mas sobretudo quanto à percepção de seus valores por parte dos 
usuários40. Sua implantação não se deu de forma numérica crescente, a série dos Serrambi 
iniciou-se em 1984, com a unidade 1 e finalizou em 1994, com a unidade 2; após o Serrambi 1, 
seguiu-se a construção do Serrambi 3 (1989), Serrambi 4 (1989) e Serrambi 5 (1990), Serrambi 
7 (1991) e Serrambi 2 (1994), tendo as unidades 1, 2 e 3 características configuracionais 
semelhantes. 

Os S4, S5 e S7 não seguiram a mesma lógica espacial, aproximavam-se mais das 
experiências anteriores dos conjuntos INOCOOP. Foram implantados em terrenos menores e 

                                                   
38 Não foi identificado o arquiteto que projetou o Conjunto Residencial Parque Serrambi 1. 
39 Eudes Galvão Montenegro é arquiteto formado pela Universidade Federal de Pernambuco em 1976. Foi 
convidado pelo arquiteto e prof. Waldomiro Alves para participar da elaboração do Plano Diretor da Natal quando foi 
contratado pela SUDENE. Segundo o próprio arquiteto, sua produção é fortemente marcada pelos princípios 
modernistas quanto ao desenho e planejamento urbano. Um dos personagens de marcante atuação em Natal em 
fins da década de 1970 até a década de 1980, mereceria um estudo mais aprofundado, dada sua importância para a 
arquitetura da cidade. 
40 Neste estudo não nos propomos a investigar valores simbólicos do espaço público dos conjuntos. Essa 
observação vale como indicador para novos estudos de como uma mudança de arranjo espacial de áreas públicas 
poderia significar percepções distintas aos usuários do espaço, dentro da linha investigação proposta pela 
psicologia ambiental. 
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com menos conexões com as ruas adjacentes e suas áreas livres se configuravam como 
“sobras” da implantação dos blocos. Especula-se que a escassez de terras urbanas tenha 
condicionado mais fortemente os modelos de implantação41. 

Apesar da aparente contradição entre a necessidade por terras para implantação de 
conjuntos, portanto lógica quantitativa, pela proposição de blocos “soltos” em grandes áreas 
verdes, lógica qualitativa, a mudança espacial proposta pelos Serrambi foi uma decisão 
exclusiva dos arquitetos desses conjuntos42 e não encontrou resistência por parte do INOCOOP, 
nem tampouco pelo BNH. De acordo com Montenegro (2013), havia uma negociação entre o 
Instituto e o construtor e este, por sua vez, deixava a cargo dos arquitetos a decisão sobre o 
partido arquitetônico e urbanístico a ser edificado. Segundo o arquiteto: 

[...] eu não tratava com o INOCOOP, eu tratava com o construtor, e o 
construtor era que levava o projeto pra aprovar e não tinha nenhuma 
dificuldade porque se você atendesse à prefeitura estava resolvido. A 
qualidade do projeto ninguém discutia [...] eu sempre procurava fazer nos 
meus projetos, partir para uma forma quadrada por que seria a forma que 
você tem menor perímetro de construção (MONTENEGRO, 2013). 
 

Nessa nova configuração a proporção de áreas públicas para cada unidade habitacional 
no Serrambi 1 chega a 234,19m²43. Representou para o período uma significativa ruptura com os 
padrões espaciais estabelecidos nos conjuntos verticais anteriores. Esta viria a se tornar a maior 
característica espacial do Conjunto Serrambi 1, que acabou sendo repetida, em menor escala, 
nos Serrambi 2 e 3. 

 

 

 

 

 

                                                   
41 Ainda que o S2 só tenha sido construído em 1993, o projeto arquitetônico foi elaborado em 1988, apenas quatro 
anos após a entrega do S1, este por sua vez foi desenvolvido em 1980. 
42Segundo Eudes Galvão Montenegro em entrevista concedida em 26 de março de 2013. 
43O cálculo de áreas foi elaborado com base nos projetos originais e atualizados pela Base cartográfica 
georreferenciada de Natal, aplicado ao S1, S3, S4, S5, S7, e o levantamento planialtimétrico atualizado e cedido 
pela administração do S2 em 2011. Os cálculos referentes à proporção entre espaço público e privado são 
apresentados no Apêndice 2. 
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Figura 18 - Serrambi 1 e 2. Diferente dos outros conjuntos verticais, grandes áreas livres foram 
reservadas entre os blocos de apartamento para implantação de diversos equipamentos e usos que 

nunca foram concretizados. 

 

Fonte: Base cartográfica de Natal, SEMURB 2006, editado pelo autor. 

As unidades 1, 2 e 3 foram os maiores conjuntos em área de implantação, o que é 
aparentemente uma contradição, visto que havia uma crescente necessidade por terras para 
construção de habitações. Na Tabela 3 são apresentados dados gerais sobre a construção dos 
conjuntos com destaque para a relação entre a área em metros quadrados de área pública de 
cada conjunto para cada unidade habitacional. 

Tabela 3– Informações gerais sobre a construção dos conjuntos 

 Construção Blocos Pav. Aptos Área aprox. 
conj. m² 

m² de área pública/ 
unidade habitacional 

Serrambi I 1984 42 03 504 133.576,42 234,19 
Serrambi II 1994 38 03 456 61.402,42 115,31 
Serrambi III 1989 19 03 228 31.099,44 117,06 
Serrambi IV 1990 06 04 96 5.540,98 43,21 
Serrambi V 1990 22 04 352 28.002,09 69,04 

Serrambi VII 1991 11 03 132 10.376,83 59,27 

Fonte: Elaboração própria a partir de Caldas (2004) sobreposta à coleta primária de dados nos conjuntos 
 

As grandes áreas públicas das unidades 1, 2 e 3 seriam destinadas ao convívio coletivo, 
circulação, lazer e implantação de equipamentos sociais ou de uso institucional, embora nunca 
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tenham sido executados (Figura 18). As intenções de projeto estavam claramente definidas nas 
plantas originais. Os S1 e S2 eram fortemente hierarquizados, para cada tipo de uso, uma zona 
específica dentro do conjunto. Como determinava a Carta de Atenas, existiam áreas bem 
definidas com as funções de habitar, circular e recrear. 

Figura 19 - Digitalização do projeto original do Conjunto Serrambi 1 de 1980. Além dos bolsões de 
estacionamentos, foram previstas vias de acesso de veículos ao interior do conjunto. A grande área 
central era destinada à implantação de equipamentos de lazer e institucional, prevendo o convívio entre 
moradores. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do projeto original fornecido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo de Natal (SEMURB) 

Segundo Montenegro (2013), a ideia que subsidiou o significativo aumento de áreas 
públicas dos novos conjuntos estava centrada em proporcionar maior qualidade da vida no 
ambiente público através de um “adensamento populacional da cidade que induzisse a coesão 
urbana, aumentando a densidade onde tinha infraestrutura e tornando-a rarefeita aonde não 
tinha”. Para isso, a verticalização seria o instrumento de adensamento, reservando grandes 

Ruas internas do 
conjunto 

Bolsões de 
estacionamento 

Áreas reservadas 
para construção 
de equipamentos 
comunitários 
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parcelas de área para uso público, aumentando de cerca de 0,50m² de área pública (segundo 
ele, era característica do Plano Polidreli) por habitante para 16m², ou em termos proporcionais 
para cada 12 hectares de terreno, apenas 1 hectare seria ocupado com construção. A área livre 
resultante desse parcelamento não serviria só para uso exclusivo do conjunto, mas “para uma 
área mais abrangente num raio de distância de aproximadamente 500m constituindo unidades 
de vizinhança independentes”, caracterizando sistematicamente células que juntas configurariam 
a cidade “desejada”. 

A fragilidade administrativa municipal não consolidou a construção dos equipamentos 
sociais previstos para as áreas públicas dos conjuntos. Nos projetos originais são mencionadas 
as previsões de escolas municipais, creches e postos de saúde, além de praças, quadras e 
parques infantis para uso comunitário. Não conseguiu também conter as constantes invasões 
que se seguiram à entrega dos conjuntos. Entretanto, cada Serrambi teve um processo distinto 
de ocupação. 

2.3.2 Os conjuntos Serrambi: uma nova realidade 

O item anterior descreveu como o modelo espacial proposto aos Conjuntos Serrambi foi 
concebido seguindo padrões específicos nas relações entre cheios e vazios, ou entre 
permeabilidades e barreiras. Nesses conjuntos, apesar da escassez de terra urbana para 
implantação de novas unidades, os arquitetos propuseram uma nova configuração espacial na 
locação dos blocos. Os projetos originais do S1 e S2 romperam com as experiências anteriores 
de implantação de conjuntos horizontais e verticais, atribuindo aos espaços públicos desses 
conjuntos características até então não testadas no espaço urbano de Natal. 

Em 1984, quando o S1 foi entregue à população, era apresentada uma nova proposta 
espacial na qual edifícios com até três pavimentos eram espalhados em uma grande área livre, 
com a quase eliminação dos espaços de transição entre o público e o privado comumente 

encontradas em outros conjuntos erguidos na cidade até então. Sua construção seguiu-se à 
entrega do Conjunto Pirangi, em fins da década de 1970, um dos últimos exemplares horizontais 
do INOCOOP. O modelo espacial do S1 apresentava uma ruptura com o tecido existente e uma 
radical mudança na configuração espacial e consequentes relações entre o espaço edificado 
privado e o espaço público desses conjuntos (Figura 20). 
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Figura 20–Limites do Conjunto Pirangi como proposto originariamente (em amarelo) e área destinada à 
construção do Conjunto Residencial Serrambi 1 (em azul) 

 

Fonte: Google earth editado a partir do mapa oficial para o Plano Diretor de Natal em 1980/ SEMURB. 
 

Uma vez entregue à comunidade, o espaço público do conjunto permaneceu inalterado 
por aproximadamente dez anos44, ou seja, não houve registro de novas construções ou barreiras 
nesse período, até que as primeiras construções começaram a surgir. A ausência de garagens 
cobertas e fechadas foi o principal motivador da nova ocupação que se seguiu. Aos poucos a 
comunidade ocupava o espaço público destinado ao convívio e à livre circulação de pedestres 
com extensões privadas de suas próprias unidades. Uma nova ordem espacial estava por surgir. 
Cada morador sentia-se no direito de construir uma garagem particular nas áreas de 
estacionamento (resguardando o direito do outro em fazer o mesmo), e esse “direito” ocasionou 
por vezes inúmeras desavenças entre vizinhos45. 

                                                   
44 Segundo conversas informais com moradores originais do S1. 
45 O jornal Tribuna do Norte noticiou, por exemplo, em 2010, a denúncia que moradores do Serrambi 1 faziam contra 
a construção “desordenada” de garagens no espaço público do conjunto. Moradores revoltados exigiam um 
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À medida que novas construções eram erguidas ocorreu o surgimento de uma nova 

dinâmica de usos dessas edificações que atendia diretamente à necessidade dos moradores do 
conjunto. Com o tempo algumas garagens começaram a ser transformadas em pequenas 
unidades de comércio e serviço: pontos de venda de gás e água mineral, salões de beleza, 
oficinas mecânicas, mercadinhos, entre outros. A próxima etapa da ocupação se deu pela 
transformação de garagens em residências térreas, e seu número cresce a cada nova visita ao 
conjunto. 

Figura 21–Pequenos comércios, geralmente associados a serviços básicos para os moradores, 
começaram a ser adaptados a partir da construção das garagens. 

 
 

Com o tempo acentuou-se o sentimento de propriedade do privado sobre o público e a 
área livre acabou por ser parcelada em frações individuais, às vezes do entorno imediato aos 
blocos, outras individualmente por unidade. Em 2010, o jornal Tribuna do Norte noticiava sobre o 
Serrambi 1: 

O bloco 13, localizado em frente à igreja do conjunto habitacional, segundo 
seus moradores, tem seu espaço invadido pelas construções de muros e 
garagens dos blocos 9 e 10. “O Serrambi I está passando por uma situação 
calamitosa. Nosso terreno está sendo invadido pelos outros moradores e 
não sabemos mais o que fazer”, comenta uma das moradoras mais antigas 
do condomínio, Fátima dos Santos. Ela alega que a divisão dos terrenos não 

                                                                                                                                                     
posicionamento da Prefeitura contra as invasões, em alguns casos solicitando inclusive a demolição das 
construções que, ao seu modo de ver, infringiam o direito dos moradores de cada bloco sobre fatias daquele 
espaço. Como se percebe na matéria, a ocupação nem sempre ocorria de modo pacífico. 
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é feita da forma correta e que seu bloco está perdendo o espaço, que é de 
direito segundo o contrato, para os demais blocos vizinhos. Ao longo dos 
edifícios, é possível visualizar a construção irregular de micromoradias e 
pontos comerciais em locais nos quais deveriam ser construídas as 
garagens. De acordo com o contrato de compra e venda, cada bloco tem 
direito a construir 12 garagens em qualquer área, de acordo com a 
preferência do proprietário.Na lateral do bloco 13, uma pessoa construiu 
uma garagem e transformou-a em residência com piso superior46 (JULIÃO, 
TRIBUNA DO NORTE, 2010, grifos nossos). 
 

Figura 22– O surgimento de residências onde antes existiam garagens foi o último passo para que 
novos padrões de uso do espaço público do S1 fossem concretizados. 

 

Ao mesmo tempo em que as construções surgiam no espaço público, alguns blocos 
começaram a se isolar dentro de muros, individualizando e privatizando o espaço público e 
restringindo a acessibilidade do usuário, seja morador ou visitante (Figuras 23 e 24). 

                                                   
46 A citada alegação do “direito de construir em local de sua preferência” não estabelece critérios para locação, 
tamanho, forma ou uso. Não se teve acesso ao referido contrato a fim de averiguar em que termos são descritos o 
suposto direito de construir sobre solo urbano público. Na matéria da Tribuna do Norte, o espaço público do 
conjunto é descrito como propriedade dos moradores e deveria ser distribuído igualmente a todos os blocos do 
Serrambi 1. Assim, apesar de acordos verbais e coletivos serem estabelecidos, uma ordem particular de ocupação 
do conjunto foi implicitamente determinada sob a atenta participação dos moradores, o que por vezes gerou 
conflitos entre os próprios moradores. Nas escrituras públicas registradas em cartório é citado o direito a uma vaga 
de estacionamento de veículos na aquisição do imóvel. 
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Figura 23–Subdivisões do espaço em condomínios fechados isolando blocos dentro do conjunto 

 

 

Figura 24–Subdivisões do espaço em condomínios fechados isolando blocos dentro do conjunto 

 

Necessidades individuais dos moradores associadas a pactos implícitos entre vizinhos 
permitiram as construções de anexos aos prédios ampliando a área privada com o surgimento 
de novos cômodos e alterando a volumetria original dos blocos. As invasões ao espaço imediato 

aos blocos provocam alterações nas relações entre o espaço interno x externo, já que novos 
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acessos são criados, comprometendo a relação dos moradores com o espaço público (Figuras 
25 e 26). 

Figura 26–Mesmo os acréscimos feitos nos blocos aumentando a área privativa dos apartamentos são 
aceitos pelo grupo de moradores do bloco em alguns casos. Nesta situação, o prédio foi revestido com 

cerâmica em uma nova padronização e de cores incorporando os novos volumes acrescidos. 

 

Figura 25–Novos cômodos alteram as volumetrias originais e promovem reconfigurações tanto no 
espaço privado quanto no espaço público imediato 
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Em outros casos, novos acessos são criados ligando diretamente os apartamentos ao 

espaço externo, eliminando a articulação das unidades com os corredores dos blocos e 
redefinindo interfaces do público x privado (Figura 27). Nesses casos, jardins “privados” são 
criados em intervenções que aproximam os apartamentos dos padrões espaciais comuns das 
moradias individuais. 

Figura 27–Jardins privados que redefinem interfaces entre o público e o privado 

 
 

O processo pelo qual tem passado o conjunto Serrambi 1 tem sido registrado em várias 
cidades brasileiras fundamentalmente a partir dos mesmos elementos que resultam em 
situações muito semelhantes. Alguns conjuntos habitacionais do Recife têm sido acompanhados 
por pesquisadores do MDU/UFPE, que identificaram padrões espaciais muito similares aos 
encontrados em Natal. Neles, 

[...] o padrão original de quadras de blocos paralelos se transforma em uma 
sucessão de pátios, vielas e passagens, possível pela privatização de 
espaços residuais pela expansão das unidades habitacionais e pela 
construção de unidades de serviço e comércio, criando novas relações 
configuracionais, muito semelhantes aos assentamentos espontâneos. 
(LOUREIRO; AMORIM, 2000). 
 

Em ambas as situações um novo padrão de ocupação se consolidou alterando 
radicalmente a configuração espacial proposta originariamente. A maneira como foi transfigurado 
o Serrambi 1 sugere que o entendimento dos moradores seria que o espaço público é 
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pertencente ao que primeiro dele se apropriar, adaptando-se à necessidade individual com um 
conjunto de regras que atendem a necessidades coletivas. 

As novas construções alteraram a estrutura espacial do Conjunto Serrambi 1e foram 
registradas no mapa de uso e ocupação do solo (dezembro/ 2012) representado na Figura 28. O 
espaço antes residencial, mesmo quando tratamos do espaço condominial (público), tinha a 
característica de “suporte” social para o encontro e convivência de pessoas, ao ser alterado pela 
inserção das garagens, favorece a implantação de comércios e serviços que atendem às 
necessidades da própria população e em seguida, o surgimento das primeiras residências e o 
cercamento dos blocos sugerem que um novo processo de utilização do espaço residual está em 
curso. Suas consequências poderão ser investigadas em fases posteriores a esta dissertação. 

Figura 28 – Mapa de uso e ocupação do solo do Conjunto Serrambi 1 em dezembro de 2012 

 
Por fim, o surgimento de novas barreiras no espaço público do S1 acabou por 

transgredir por completo as intenções de projeto, alterando padrões de uso em um contínuo 
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processo de reconfiguração do espaço público e redimensionando suas funções sociais e 
ambientais. 

Figura 29–Maquetes eletrônicas do Conjunto Serrambi 1 em 1984 (original) e 
2012 (já com as novas construções) 

 

 

A nova configuração de uso e ocupação não representou necessariamente um aumento 
de padrões de copresença ou vitalidade dentro do conjunto. Durante a pesquisa, em quatro 
meses de investigação, as visitas ao conjunto foram inúmeras, em dias e horários diferentes a 
fim de realizar as entrevistas com moradores, registros fotográficos e atualização da base 
cartográfica. Nesses momentos era notável a pouca incidência de pessoas circulando pelo 
conjunto, em qualquer dia e horário da semana. Comumente encontravam-se trabalhadores em 
destino ao trabalho e funcionários dos blocos em serviço. Essa observação poderia ser validada 
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através da metodologia proposta por Netto, Saboya e Vargas (2012), contudo, não sendo objeto 
desta pesquisa, vale como registro para futuras investigações. 

Os referidos autores desenvolveram uma pesquisa na qual correlacionam uma série de 
fatores de vitalidade urbana aos padrões tipológicos das edificações em ruas do Rio de Janeiro, 
de modo a “desenvolver um caminho teórico e metodológico para se verificar se há e, caso 
positivo, qual a extensão dos efeitos da morfologia edificada sobre o que ocorre em seus 
entornos”. Segundo os autores: “o edifício livre no lote, caracterizado por afastamentos laterais, 
explorado sobretudo a partir do modernismo [...] correlaciona negativamente com praticamente 
todos o fatores de vitalidade urbana considerados”. Este é o cenário encontrado no S1. 

Por sua vez,apesar das semelhanças configuracionais entre os dois conjuntos, o 
processo de privatização pelo qual o S2 passou resultou em padrões absolutamente distintos em 
relação ao S1. Segundo moradores originais, apenas um ano após a entrega do conjunto, um 
muro foi construído isolando todo o espaço interno da malha urbana adjacente. A justificativa do 
ato se baseou no discurso da insegurança, o muro seria, portanto um objeto de controle de 
acesso e movimento de pessoas que supostamente ofereceria mais segurança interna aos 
usuários. 

Além do muro não se registrou nenhuma nova construção no espaço interno do 
conjunto, como aconteceu com o S1. De acordo com alguns moradores originais consultados, 
havia uma intensa vigilância dos moradores em não transgredir os espaços livres do conjunto, e 
uma única tentativa de construção de uma garagem ocorrida em 1998 foi recebida com grande 
rejeição e ação comunitária, impedindo a continuidade da obra: 

foi assim: o rapaz começou a botar os tijolos pra fazer a garagem e a gente 
se revoltou. Não, não pode não. Ia ficar horroroso aquele negócio! Aí juntou 
meu marido e outras pessoas, Dona Socorro do 24, Beta do 9, e foram lá e 
não deixaram ele fazer não! Foi briga feia, se a gente não tivesse feito logo ia 
ficar igual ao 147. 
 

 

 

 

 

                                                   
47 Conversa informal com Dona Lúcia, moradora do Bloco 12, em 10 de julho de 2012. 
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Figura 30 – Espaço público do Conjunto Serrambi 2 atual. A nova aparência dos blocos é parte de um 

projeto de “requalificação” do espaço condominial em andamento. 

 

 

Figura 31 - Estacionamentos do Serrambi 2. A opção por estruturas metálicas permitiu a continuidade do 
movimento entre vagas e não comprometeu a visibilidade entre prédios. 

 

A construção do muro alterou a relação do conjunto com a rua, porém seus efeitos mais 
significativos só começaram a ser sentidos após a decisão em consolidar a imagem de 
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condomínio fechado desejada pelos moradores48. O muro de 1995 era constituído de uma 
alternância de permeabilidades e barreiras visuais, através de trechos com alvenaria e grades, e 
existiam ainda vinte acessos ao longo do perímetro do conjunto que permitiam alguma fluidez na 
relação espaço interno x externo. Em 2010, os moradores decidiram fechar oito dos acessos de 
pedestres e até 2015 será reservado um único acesso a pedestres e veículos. 

Figura 32–Aspecto do muro do S2 em 2010, antes da retirada das grades e fechamento dos portões de 
pedestre. Os blocos já começavam a receber outro tratamento estético na tentativa de requalificar o 

espaço condominial. 

 

A decisão em isolar-se cada vez mais da rua foi justificada pelo mesmo discurso da 
insegurança, usado desde o surgimento e consolidação dos primeiros condomínios fechados. E 
assim como nos novos condomínios fechados, foi elaborado um projeto de requalificação 
espacial que implanta, nas áreas públicas antes destinadas a receber equipamentos de uso 
público comunitário, equipamentos de lazer nos moldes dos empreendimentos lançados 
atualmente em toda a Região Metropolitana de Natal, agora privatizadas. 

                                                   
48 O processo de transformação de Conjunto Residencial para Condomínio Residencial fechado, como já descrito, 
iniciou-se em 1995, com a construção do muro no limite externo. Entretanto, a meta de incorporar elementos 
característicos dos condomínios “clubes” contemporâneos só foi traçada a partir da unificação da administração em 
2008. O autor participou do processo de unificação da administração iniciada em 2007, como morador, e todas as 
assembleias que estabeleceram objetivos a se alcançar (de reforçar o muro para dotar de mais “segurança” até a 
construção de praças, quadras, piscinas e guarita no interior do conjunto) foram registradas, embora não cedidas 
pela administração do condomínio. Nessas assembleias dois eram os argumentos que subsidiavam a consolidação 
do modelo de condomínio fechado: a insegurança e o conforto propiciado pela instalação dos equipamentos de 
lazer e esportes privados. 



 
Análise morfológica de transformações espaciais nos conjuntos Serrambi em Natal/ RN 85 

 
Figura 33–Com a retirada das grades, a permeabilidade visual do conjunto para com a rua foi 

comprometida. Restaram apenas os portões de veículos como acesso ao interior do conjunto, salvo a 
permanência de dois portões de pedestres locados próximos às paradas de ônibus, mas com data para 

serem fechados. 

 

Em ambos os conjuntos ocorreu a privatização ilegal do espaço público. Em ambos, 
necessidades comunitárias acabaram por provocar uma nova ordem espacial que atendia aos 

desejos dos usuários daqueles espaços. Evidentemente outros aspectos contribuíram para que 
cada um deles tenha sido ocupado seguindo padrões tão distintos e particulares, já que ambos 
foram produzidos a partir de um mesmo conceito espacial e para um grupo com características 
sócio financeiras semelhantes. O perfil socioeconômico parecia não ter sofrido grandes 
mudanças desde a entrega dos conjuntos aos primeiros moradores49. A investigação, retomando 
a questão condutora, deveria responder como forma original dos conjuntos poderia ter atuado 
sob os novos modelos espaciais surgidos após a apropriação do espaço pelos usuários. Deveria 
ainda conduzir ao entendimento de como a localização dos conjuntos poderia ter restringido ou 
facilitado um ou outro modelo de ocupação. Se o espaço é configurado através de um sistema 
de barreiras e permeabilidades que potencializa encontros e esquivanças de pessoas, haveria 
uma relação direta entre a forma, as possibilidades de transformação dessa forma, e os modos 

                                                   
49 Esta hipótese não pôde ser confirmada por não ser possível caracterizar o padrão social dos primeiros moradores 
do conjunto S1 da mesma maneira que se caracterizou o padrão dos moradores atuais. A pesquisa identificou as 
profissões dos primeiros moradores e comparou os indicadores sociais atuais com os indicadores sociais do período 
em que os moradores originais se instalaram, na tentativa de demonstrar uma possível mudança de padrões sociais 
originais e atuais e assim efetivar uma análise comparativa mais confiável. 
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de ocupação dos conjuntos. Seria preciso, então, definir procedimentos metodológicos que 
subsidiassem o estudo da relação entre a forma do espaço e sociedade, a partir de uma análise 
comparativa tendo como objeto o próprio espaço, justificando assim a escolha do aparato 
conceitual e metodológico fornecido pela Teoria da Lógica Social do Espaço. 

Este capítulo demonstrou como os Conjuntos Serrambi se inserem no processo de 
ocupação do espaço urbano de Natal, ao mesmo tempo em que estavam inseridos em um 
panorama de construção de uma Política Nacional de Habitação que teve nas Companhias e 
Cooperativas Habitacionais seus principais veículos de promoção e expansão. Relacionado ao 
quarto capítulo – de caráter analítico – teve como principal objetivo provocar no leitor a reflexão 
sobre como determinadas estruturas espaciais devem ser analisadas situando-as em um 
contexto maior e que, por vezes, é possível antecipar que algumas de suas transformações já 
nascem antes mesmo da materialização das propostas espaciais. 

O próximo capítulo apresenta os métodos e técnicas de pesquisa, sintetiza e discute a 

fundamentação teórica da Sintaxe Espacial e descreve as escolhas de recortes e especificidades 
de medidas e conceitos aplicados aos aspectos morfológicos estudados. A escolha metodológica 
tem relação com os processos descritos nos capítulos anteriores e sugere uma interpretação 
específica sobre a dinâmica de uso e ocupação dos conjuntos a partir de uma matriz conceitual 
já consolidada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O PRISMA METODOLÓGICO

Capítulo 3

http://urbanismo.arq.br/metropolis/wp-content/uploads/2009/09/Lendo-e-Medindo-a-Cidade.pdf)

A seleção dos atributos é feita com o objetivo de relacionar
a forma urbana com sua estrutura social

(VARGAS, 2003, disponível em
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CAPÍTULO 3. O PRISMA METODOLÓGICO 

Entender como se deu o desempenho da forma nas transformações espaciais dos 
conjuntos Serrambi exigiu um esforço na apreensão de técnicas e métodos de pesquisa que 
fossem capazes de ser analisados a partir de representações de realidades específicas da 
leitura morfológica do espaço. O objetivo da investigação foi o de estimar a extensão do 
potencial de transformação da forma dos conjuntos em face de outros fatores de natureza não 
morfológica. Para atingi-lo, tanto seria necessário representar e quantificar configurações 
espaciais originais, a fim de serem comparadas com as configurações atuais, como averiguar 
padrões sociais levando em consideração possíveis mudanças no padrão dos grupos originais e 
atuais que se apropriaram do espaço. A análise comparativa indicou uma lógica sócio espacial 
dos conjuntos até então não estudada. 

Considerando a indissociabilidade existente entre o espaço e a sociedade, optamos por 
uma matriz disciplinar adequada que conseguisse “decifrar” o conteúdo espacial intrínseco a 
determinados padrões sociais, assim como identificar como grupos sociais materializam suas 
necessidades através de padrões espaciais específicos. Para Holanda (2002),seria através da 
morfologia, campo disciplinar capaz de integrar o conhecimento empírico arquitetônico das 
ciências sociais e naturais, e especialmente utilizando-se procedimentos metodológicos 
propostos pela Sintaxe Espacial, que conseguiríamos aprofundar o conhecimento sobre as 

implicações do espaço sobre a sociedade. 

Especificamente, segundo Vargas (2003), a Sintaxe Espacial estaria alinhada a uma 
abordagem configuracional dos estudos urbanos fundamentada em uma matriz disciplinar já 
estabilizada, especialmente a partir da década de 1980. Para o autor, a pesquisa que toma a 
Sintaxe Espacial como referencial conceitual e metodológico tem o caráter de “pesquisa 
aplicada, tratando da predição, teste, generalização e objetivação do conhecimento construído” 
(VARGAS, 2003, p. 12). 

3.1 Relação com a Sintaxe Espacial 

A Teoria da Lógica Social do Espaço surgiu na década de 1970 e tinha por objetivo 
analisar relações entre espaço e sociedade partindo da premissa da existência de uma 
reciprocidade (ainda que não determinística) entre essas variáveis. Hillier e Hanson (1984) e 
demais colaboradores do UCL (University College London) propõem a leitura do espaço como 
um conjunto de barreiras e permeabilidades carregadas de impressões sociais que ao mesmo 
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tempo em que é construída por aspectos socioculturais influencia diretamente nas práticas nelas 
desenvolvidas. 

De acordo com Hillier (1996), existem inter-relações entre possíveis descrições do 
espaço e a maneira como ele é usado pelas pessoas. Ele nos afirma que50: 

Há assim inter-relações entre a possibilidade de descrição do espaço e o 
modo como as pessoas o usam. Essas inter-relações elementares entre 
forma e uso do espaço sugerem que o modo apropriado de formular a 
relação é dizer que o espaço se nos apresenta como um conjunto de 
potencialidades e que exploramos essas potencialidades como indivíduos e 
como coletividades ao usarmos o espaço. É isso que faz a relação entre 
espaço e função analisável e, até certo ponto, previsível. Através da divisão 
do espaço urbano, que é necessariamente contínuo, em modalidades formais 
diversas, estamos provavelmente dividindo-o de acordo com algum aspecto 
do modo como seres humanos atuam. (HILLIER, 1996, 115-116). 
 

 Os estudos de Hillier e Hanson surgem num contexto de crítica ao movimento moderno 
que vinha se desenrolando desde a década de 1960. Jane Jacobs (1961) é considerada uma 
das principais expoentes desse período através de uma crítica aos aspectos que considera 
nocivos do movimento moderno. Para a autora, a cidade é um espaço que deve proporcionar 
encontro de pessoas e através da diversidade (de usos, social e econômica) é possível se 
estimular a vitalidade do espaço urbano, especificamente da rua. Jacobs (1961, p. 35-36) sugere 
que seriam três as características fundamentais para a vitalidade nas ruas: “a separação nítida 
entre o espaço público e o espaço privado [...]; devem existir olhos para a rua [...]; a calçada 
deve ter usuários transitando initerruptamente [...]”. 

Por sua vez, Lynch (1960), ao estudar a fisionomia das cidades, propõe a leitura da 
paisagem urbana como um conjunto de elementos – possuidores de atributos incorporados por 
experiências de determinados grupos ou mesmo individual – que compõem o espaço urbano. O 

autor afirma que “a cidade não é apenas um objeto percebido, [...] mas também o produto de 
muitos construtores, que por razões próprias, nunca deixam de modificar sua estrutura”. (p. 2).  

Estudos como os de Jacobs e Lynch contribuem com a construção de um pensamento 
estruturalista do espaço cuja configuração espacial é entendida a partir de uma visão sistêmica 

                                                   
50 Do original: These elementary relationships between the form of space and its use suggest that the proper way to 
formulate the relation is to say that space is given to us as a set of potentials, and that we exploit these potentials as 
individuals and collectivities in using space. It is this that makes the relation between space and function analysable, 
and to some extent predictable. By dividing up urban space, which is necessarily continuous, in different formal ways 
we are likely to be dividing it up according to some aspect of how human beings function. (HILLIER, 1996, 115-116). 
Tradução de EdjaTrigueiro e Diógenes Pereira. 
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que relaciona diversos elementos como interdependentes, atribuindo valores espaciais às 
estruturas sociais e valores sociais às estruturas espaciais. 

A visão estruturalista do espaço arquitetural, incluindo-se aí o espaço urbano, propõe a 
percepção do todo interpretado muito mais do que a soma de suas partes constituintes: 
fundamentalmente exige-se a compreensão da matriz de relações entre as partes de onde deriva 
o próprio conceito de estrutura. Em outras palavras, a corrente estruturalista sugere a 
compreensão de dinâmicas locais e globais a partir de uma visão sistêmica do espaço, cujos 
elementos, espaciais e não espaciais, se articulam de tal maneira que forma e estrutura acabam 
por se confundir quanto as suas funções e significados (MEDEIROS, 2006, p. 96). 

Neste trabalho, adota-se a perspectiva estruturalista aplicada à rede de relações 
existentes entre elementos constituintes do espaço, seja ele urbano ou arquitetural. Difere, por 
exemplo, da estrutura física como elemento constituinte da arquitetura em edificações (Figura 
34), embora possa se considerar que seus efeitos e significados tenham sentidos 
proporcionalmente semelhantes, ou seja, a compreensão do todo nasce do entendimento de 
cada uma das partes e suas relações entre si e com o todo. 

Figura 34– Exemplos de estrutura aplicáveis à arquitetura e urbanismo 

Estrutura, elemento físico, levada ao extremo por 
Calatrava no Museu de Ciências de Valência/ 

Espanha. Fonte: http://joshuathomasson.com/blog.  

Estrutura Urbana no mapa da cidade do Rio de Janeiro. 
Fonte:http://www.chiqdasilva.com/site/index.php?option=c

om_content&view=article&id=56:imgtxt01&catid=3. 

Medeiros (2006) afirma que um sistema é constituído quando é possível identificar 
propriedades intrínsecas resultantes da soma das partes, inserindo o fenômeno dentro de um 
contexto passível de interpretação de suas relações. As interpretações derivam de duas escalas 
e dimensões cujos procedimentos específicos são adotados para obtenção dos resultados: a 
escala local e a global. 
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Hillier afirma que a partir das relações estabelecidas interna ou externamente entre as 

partes com o todo, são definidas tanto as escalas de interpretação e análise quanto os 
procedimentos metodológicos específicos a cada uma delas. Assim sendo, para a análise da 
escala local, o espaço convexo deve ser utilizado como referência, já a escala global deve levar 
em consideração as relações existentes entre estes espaços através das linhas axiais, que 
constituem sua axialidade. 

Importa à Sintaxe Espacial as relações resultantes da estruturação dos vazios e em 
relação aos cheios, ou das permeabilidades em relação às barreiras. Vargas (2003, p. 22-23) 
argumenta que a Sintaxe Espacial “assume que o ambiente urbano é constituído a partir da 
interposição de elementos construídos sobre um substrato espacial contínuo, gerando restrições 
ao sistema de encontros no qual está baseada a organização social”. Segundo o autor, 

 
A ideia central é que as malhas urbanas são construções negativas, pois a 
cada colocação de um elemento construído sobre o substrato espacial, 
inúmeras estruturas virtuais deixam de existir, eliminam-se linhas de 
visibilidade e movimentação que anteriormente existiam e criam-se 
permeabilidades limitadas, em oposição à infinidade de possibilidades 
proporcionada pelo substrato espacial desimpedido. (VARGAS, 2003, p. 27). 
 

Na Sintaxe Espacial o espaço é representado e quantificado a partir de procedimentos 
específicos que permitem a avaliação de potencialidades espaciais a partir de sua própria 
configuração. Tais procedimentos representam modos como as pessoas utilizam o espaço 
através de modelagens gráficas e quantitativas relacionadas a: 1) movimento: representado 
através de linhas que, dentro de um sistema, considera que pessoas movem-se em linhas retas. 
O conjunto de linhas, e suas conexões, são quantificados através de uma base matemática que 
se rebate em uma matriz cromática na qual cores mais quentes representam linhas com maior 
acessibilidade e, do contrário, cores mais frias, linhas menos acessíveis; 2) controle visual: 
considerando o campo visual a partir de um ponto para qualquer outro ponto do sistema. Para 
cada uma das representações, existe uma base algorítmica como suporte ao sistema relacional 

proposto. 
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Figura 35–Modelagens de alterações nos padrões visuais a partir da inserção ou remoção de barreiras 

do espaço 

  

  

  

Ainda é possível representar o espaço a partir de como as pessoas nele se agrupam. O 
espaço convexo é na sua essência um espaço no qual, de um ponto para qualquer outro, é 
possível ter o controle visual de todos os outros pontos, ou que ao traçar um alinha sobre ele, 
cruza-se apenas dois pontos. Segundo Holanda (2002, p. 97)51, “um espaço convexo 
corresponde ao que entendemos por ‘lugar’ numa pequena escala”. 

Do conceito de acessibilidade deriva a construção dos mapas axiais, ou axialidade dos 
sistemas. Linhas representam potencial de movimento que são “medidos” através de seus 
valores de integração. Considerada a medida mais importante da Sintaxe Espacial, a medida de 
integração “relaciona cada espaço do assentamento com todos os demais, fornecendo 

                                                   
51 Existem diversas medidas associadas à decomposição do espaço em mapas de convexidade, contudo, essas 
medidas (e a própria representação de espaços convexos) não são de interesse para este estudo, já que “remetem 
a padrões muito localizados, indicativos da vida espacial restrita à copresença de moradores e estranhos em 
porções pequenas do assentamento” (VARGAS, 2003, p. 25). 
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informações sobre acessibilidade de cada um deles a todos os outros do tecido considerado.” 
(RIGATTI, 2003, p. 179). 

A representação linear é a base para a construção do mapa axial. Através de uma base 
cartográfica são traçadas linhas que simulam o movimento, considerando que pessoas tendem a 
andar em linha reta e pelas menores distâncias geométricas entre pontos no espaço. Para cada 
via constrói-se uma linha que, conectadas às demais, estabelecem relações de acessibilidade. 
Através de programas computacionais específicos (em nosso caso o Depthmap®) essas 
relações são processadas e quantificadas gerando diversos valores que representam suas 
relações axiais (Figura 36). 

 Valores de integração relacionam-se ainda com medidas de profundidade e 
permeabilidade. O número de passos topológicos(níveis de profundidade, ou mudanças de 
direção que uma linha estabelece para acessar todas as demais)necessários para se transpor 
todos os espaços, a partir de um determinado espaço, de um dado sistema é o que o classifica 
como “raso” ou “profundo”. Em outras palavras, “quanto maior o número de espaços 
intervenientes, mais profundo e menos integrado será o sistema constituído por eles”. (BRAZ, 
2004, p. 24). 

 É também o número de passos topológicos que subsidia a escolha do raio (número de 
passos topológicos) a ser considerado em cada estudo, visando interpretar os valores de 
integração que melhor se adéquem a cada pesquisa. 

Ao se considerar, por exemplo, a medida de integração a partir do raio n, a medida de 
integração levará em consideração cada linha em relação a todas as outras constituintes de um 
dado sistema. O raio 3 considera linhas com até três passos topológicos a partir de cada linha. 
Hillier alega que essa medida é a que melhor demonstra as relações de integração e segregação 
em uma escala local já que, considerando a integração local com apenas três níveis de 

profundidade, propriedades configuracionais locais poderiam ser traduzidas com maior 
fidelidade. 
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 Figura 36–Construindo um mapa axial 

 
 

 

 

           A construção do mapa axial se dá a partir da 
representação linear desenhada sobre uma base 
cartográfica. Eixos retilíneos são traçados sobre as 
ruas, de modo a representar o menor número das mais 
longas linhas simulando a malha viária (a). A 
representação linear é processada por meio de um 
aplicativo específico que atribui valores de integração 
de acordo com o nível de acessibilidade relativa em 
relação às demais linhas (b). A cada linha é atribuído 
um número que, uma vez quantificada, expressa, a 
partir das relações de conexões e acessibilidade, 
valores de conectividade, integração Rn e R3, e outros 
possíveis de serem aferidos (c) e em uma escala 
cromática que vai das cores quentes (mais integradas) 
às frias (mais segregadas). 
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Ref.
numérica Conectividade Integração Rn Integração R3

0 3 1,422 1,720
1 1 1,215 1,535
2 2 1,088 1,343
3 11 1,844 2,571
4 3 1,700 2,098
5 2 1,450 1,808
6 5 1,740 2,104
7 2 1,413 1,658
8 3 1,287 1,834
9 1 1,017 0,870
10 8 2,176 2,703
11 2 1,368 1,603
12 1 0,989 0,733
13 3 1,258 1,781
14 1 0,930 0,981
15 1 1,215 1,535
16 1 1,215 1,535
17 1 1,215 1,535
18 4 1,121 1,569
19 2 0,860 1,000
20 2 0,697 0,698
21 2 0,860 1,000
22 5 1,543 2,234
23 4 1,121 1,569
24 2 0,860 1,000
25 3 1,303 1,884
26 6 1,769 2,206
27 4 1,844 2,145
28 4 1,303 1,579
29 2 1,110 1,344
30 2 1,110 1,344
31 6 1,543 1,978
32 2 1,088 1,255
33 4 1,490 1,977
34 2 1,072 1,262
35 4 1,490 1,977
36 2 1,072 1,262
37 3 1,222 1,693
38 1 1,195 1,535
39 2 1,236 1,708
40 2 1,236 1,708
41 2 1,351 1,669
42 1 0,755 0,862
43 1 0,755 0,862
44 5 0,958 1,471
45 10 1,798 2,705

a b 

c 
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Segundo Hillier (1996, p. 119): 

Geralmente, podem-se prever melhor as densidades de movimento local de 
pedestres através do cálculo de integração do sistema até a terceira linha a 
partir de cada linha (integração com raio 3), enquanto que carros ou rotas em 
larga escala (desde que não através de áreas locais, onde R3 oferece melhor 
potencial de previsibilidade) depende de medidas de integração de raios 
maiores porque as jornadas de carro são geralmente mais longas obrigando 
os motoristas a ler a matriz de rotas possíveis segundo uma lógica em escala 
mais ampliada do que aquela necessária à locomoção dos pedestres. 
 

Para este estudo foram modelados os mapas axiais considerando os raios n e 3. 

 Além dos valores de integração, conectividade e profundidade outras medidas 
topológicas foram utilizadas nesta pesquisa e serão apresentadas no capítulo 4 como subsídio 
aos fenômenos ora investigados. 

 Para Hillier (1996) a configuração espacial teria como principal atributo a capacidade de 
potencializar o movimento, seja de pedestres ou veicular, que pode ser representado através de 
determinados padrões hierárquicos passíveis de quantificação. Essa potencialidade foi chamada 
de Movimento Natural. Segundo o autor, “o movimento natural é a proporção de movimento em 
cada linha que é determinada pela estrutura da malha urbana propriamente dita e não pela 
presença de atrativos ou magnetos52” (HILLIER, 1996, p. 120). 

 A partir da representação axial é possível se descrever como se dá a articulação entre 
as linhas constituintes do sistema expressando o quanto a malha em estudo é mais ou menos 
“econômica”, ou seja, quantos passos topológicos são necessários para se percorrer todas as 
linhas e modo a fazê-lo com a menor quantidade de mudanças de direção possível. A essa 
propriedade espacial Hillier chamou de economia de movimento. Segundo Vargas (2003, p. 25): 
“Malhas próximas da ortogonalidade apresentam maior economia, enquanto assentamentos 
irregulares necessitam de mais linhas para circundar as ilhas espaciais”. 

 De acordo com Hillier (1996, p. 127): 

O movimento se dá, predominantemente, através do movimento, isto é, 
através do subproduto relacionado com o modo segundo o qual a malha 
oferece rotas de todos os pontos para todos os demais pontos. Muitos usos 
informais do espaço são também relacionados ao movimento [...] O bulício 
urbano, ou sua carência quando desejável é fruto da combinação desses 

                                                   
52 Do original: “Natural movements the proportion of movement on each line that is determined by the structure of the 
urban grid itself rather than by the presence of specific attractors or magnets. This is not initially obvious, but on 
reflection does seem natural”. Tradução EdjaTrigueiro e Diógenes Pereira. 
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fatores, e o determinante fundamental é a estrutura da malha propriamente 
dita. A malha urbana, através de sua influência na economia de movimento é 
a fonte fundamental da multifuncionalidade que dá vida às cidades53. 
 

 Em outras palavras, o movimento intervém à configuração espacial da cidade na mesma 

proporção em que a configuração espacial interfere nos padrões de movimento54. Ainda segundo 
Hillier, a compreensão da indissociabilidade entre forma e função na cidade proporciona um 
entendimento mais preciso a respeito das modalidades configuracionais do espaço urbano e 
seus rebatimentos na sociedade. 

Hillier não desconsidera a existência de elementos morfológicos, até mesmo não 
espaciais, que podem relativizar a pressão que a configuração espacial exerce sobre padrões de 
movimento. Os magnetos são elementos que teriam a capacidade de redirecionar o movimento 
potencial provocado pela estrutura espacial e, segundo Medeiros (2006, p. 99), também “podem 
ser centralidades urbanas como os locais para onde convergem e se concentram, em 
quantidade e diversidade, fluxos e usos diversos”. Nas cidades contemporâneas, por exemplo, 
aeroportos e shopping centers tem se mostrado como grandes atratores de movimento. 

Entretanto, a leitura configuracional do espaço, independente da existência de 
magnetos, propõe a percepção da existência de uma hierarquia espacial determinada pelo maior 
ou menor nível de acessibilidade relativa de um determinado espaço em relação aos demais, 
cujos espaços tornam-se mais integrados ou segregados de acordo com sua distância 
topológica. 

Diferentemente da distância geométrica, a distância topológica não leva em 

consideração sua posição física ou geográfica em relação aos demais espaços da estrutura 
analisada, antes disso, mede sua distância relativa que está associada àmaior ou menor 
facilidade, ou possibilidade, de se acessar um espaço a partir de qualquer outro. Segundo Hillier 
e Hanson a acessibilidade topológica é pré-condição a qualquer tipo de estrutura espacial. 
“Consiste na capacidade que os espaços têm de ser alcançados pelas pessoas, em decorrência 

                                                   
53 Most movement is through movement, that is, theby-product of how the grid offers routes from everywhere to 
everywhere else. Most informal space use is also movement related […] The urban buzz, or the lack of it when it 
suits us, is the combination of these, and the fundamental determinant is the structure of the grid itself. The urban 
grid through its influence on the movement economy is the fundamental source of the multifunctionality that gives life 
to cities. Tradução EdjaTrigueiro e Diógenes Pereira. 
54 Do original: This is the case both in terms of the determination of spatial form, in that movement largely dictates 
the configuring of space in the city, and in terms of the effects of spatial form, in that movement is largely determined 
by spatial configuration.(HILLIER, 1996, p. 113). Tradução de Edja Trigueiro e Diógenes Pereira. 
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de seu posicionamento relativo de um sistema de rotas qualquer, edifício ou cidade” (BRAZ, 
2004, p. 20). 

Tomemos o Setor de aulas 4 da UFRN como exemplo, cuja configuração espacial foi 
alterada nos últimos quinze anos em função da construção de novos blocos de aula e 
laboratórios. 

Figura 37 – Corredor principal do Setor de Aulas 4 da UFRN 

 
 

A Figura 38 é uma representação esquemática do Setor de Aulas 4 da UFRN e as 
construções dos mapas axiais (original e atual), em amarelo, os blocos de aula e considerando 
os caminhos formais. A sequência ABC é a construção do mapa axial antes das reformas que 
nos últimos quinze anos inseriram novas edificações e acessos ao Setor 4. A linha horizontal, 
corredor de acesso às salas de aula, era a grande concentradora de fluxos do Setor, não havia 
outras possibilidades formais de acesso às salas de aula senão através do corredor central. 
Enquanto via mais acessível, era também a que proporcionava a maior possibilidade de encontro 
entre pessoas, já que se constituía como centro topológico ou núcleo integrador (conjunto de 
linhas com maiores medidas de integração) do sistema. 

  A sequência DEF é a construção do mapa axial do Setor 4 em dias atuais. Novos 
acessos formais foram construídos interligando o conjunto de blocos de aula original aos 
laboratórios de arquitetura, reprografia, cantina e o prédio do curso de Ciência e Tecnologia. A 
linha horizontal do corredor central dos blocos de aula continua sendo a via de maior 
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acessibilidade, entretanto, novas possibilidades de movimento e acesso às salas de aula 
proporcionaram o surgimento de uma nova hierarquia espacial, reconfigurando a estrutura do 
sistema e facilitando ou restringindo o movimento dentro do Setor. 

Figura 38– Configurações e hierarquizações espaciais esquemáticas do setor 4 da UFRN 

 

 

 O exemplo descrito na Figura 38 demonstra como a alteração no arranjo morfológico do 
setor de aulas modificou as possibilidades de acesso e controle de pessoas e suas relações com 
o próprio espaço. De acordo com Rigatti (1997, p. 20), 

O conjunto de relações espaciais existentes numa morfologia urbana é 
definido pelo arranjo dos espaços abertos formados pelos limites físicos 
organizados pela disposição das barreiras à permeabilidade das pessoas. 
Alterando o arranjo morfológico, alteram-se as configurações [...]. Desta 
forma, ficam estabelecidas as modalidades de interfaces sociais possíveis 
numa dada morfologia, trazendo consigo, portanto, profundas implicações 
sociológicas.  
 

A Teoria da Sintaxe Espacial oferece a possibilidade de representar e quantificar 

propriedades espaciais e seus rebatimentos nas propriedades sociais, definindo “variáveis de 
análise de forma objetiva e sistemática, permitindo o estabelecimento de categorias próprias de 
um campo de conhecimento específico – a Arquitetura.” (LOUREIRO, 1999, p.179). 

A apreensão estrutural da forma permite entender como cada sociedade 
específica produziu e produz determinadas estruturas físicas nas cidades que 
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conforma, considerando as continuidades históricas, rupturas existentes e as 
reproduções emprestadas à ou compiladas de outras culturas. (MEDEIROS, 
2006, p.205). 
 

A abordagem sistêmica proposta pela Lógica Social do Espaço preenche uma lacuna de 

variáveis frequentemente menosprezadas em outras propostas teórico-metodológicas. O aparato 
conceitual fornecido pela teoria possibilita avaliar como atributos espaciais se relacionam com 
determinadas práticas sociais, não através de uma relação determinística entre as partes, mas 
com potencialidades inerentes a certos traços culturais diretamente associados a padrões 
espaciais. “Se há uma relação natural entre certas formas espaciais e certos padrões de uso [...] 
a teoria deve, então, conter os elementos que revelem as condições em que tal relação natural 
não se verifique” (HOLANDA, 2002, p. 93). 

A partir da dimensão morfológica da arquitetura propõe-se neste trabalho uma discussão 
acerca das expectativas sociais, contrapondo-se às ideias formais descritas no ato de projetar do 
arquiteto. Fenômeno relativamente corriqueiro em conjuntos habitacionais, elementos 
socioculturais têm sido comumente desprezados, ou menosprezados, no exercício de projetação 
dos espaços de uso público pelo profissional da arquitetura. Em consequência, verifica-se o 
grande número de conjuntos com alto índice de transformação dos espaços, tanto domésticos 
quanto públicos, após a apropriação dos usuários (HANSON, 1998, 1999, 2007; LOUREIRO; 
AMORIM, 2001, 2008; BRAZ, 2004; GARCIA, 2011; RIGATTI, 1997). 

Quanto a esses processos, Loureiro e Amorim (2001) afirmam: 

[...] as transformações nos espaços públicos parecem seguir um caminho 
exatamente contrário àquele encontrado nas unidades habitacionais. Se 
nestes é a tentativa de superar as restrições geométricas que caracteriza o 
fenômeno de transformações dos edifícios de apartamentos, nos espaços 
públicos, é justamente o menor número de tais restrições, ou sua aparente 
ausência, que permite uma maior liberdade de transformação do desenho 
urbano – ou seja, aqui supera-se a ausência de regras. 
 

A partir da observação de que espaços com características semelhantes passaram por 
processos distintos de ocupação, ainda que a lógica espacial seja basicamente a mesma, 
buscou-se a identificação de possíveis relações entre a forma original, incluindo a localização, 
dos conjuntos e o surgimento de novos padrões espaciais que implicaram em mudanças de uso 
ao longo do tempo. 
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3.1 Técnicas e aplicações 

Para a investigação dos efeitos da forma espacial sobre o surgimento de novos padrões 
espaciais nos Serrambi, amparada na matriz disciplinar e referencial teórico-metodológico da 
Sintaxe Espacial, faltavam definir etapas e procedimentos que subsidiassem a descrição, 
quantificação e análise dos fenômenos ora investigados. Foram estabelecidas as seguintes 
etapas: 

1 – Levantamento, representação, quantificação e análise das configurações espaciais 
dos Serrambi, identificando: (1) propriedades espaciais originais comparadas entre conjuntos e, 
(2) propriedades espaciais comparando as situações original e atual de cada conjunto, através 
da leitura dos diversos níveis de acessibilidade topológica; 

2 – Identificação, classificação e sistematização de padrões sociais atuais através de 
entrevistas e pesquisa cartorial; 

3 – Cruzamento dos dados levantados na primeira e segunda etapas, com a finalidade 
de relacionar espaço e sociedade como agentes co-atuantes no processo ora descrito e 
investigado. 

É interesse desta pesquisa analisar níveis de acessibilidade nos espaços públicos dos 
conjuntos, considerando as novas e diferentes barreiras que foram incorporadas à medida que 
os espaços foram ocupados pelos usuários. Ponderando as possibilidades de análise oferecidas 
pela Sintaxe Espacial, optou-se pela análise a partir dos mapas axiais (considerando 
exclusivamente representações de potencialidades ao movimento de pedestres) e visibilidade 
(transparências e opacidades ao olho humano). Os mapas axiais são representações da 

hierarquia de acessibilidade topológica – gráfica e numericamente – do conjunto do menor 
número das mais longas linhas que representam acessos através de espaços abertos. Os 
mapas de visibilidade estão relacionados aos campos visuais ou ao modo como as pessoas 
dominam visualmente o espaço de um ponto para todos os outros pontos de um determinado 
sistema. 



 
Análise morfológica de transformações espaciais nos conjuntos Serrambi em Natal/ RN 100 

 
Utilizou-se como ferramenta o aplicativo Depthmap® para a modelagem das 

configurações, e o CalcSyn® como ferramenta de apoio na representação e quantificação das 
medidas sintáticas para efeito de normalização dos números55. 

Para analisar as diferentes configurações foram utilizadas diferentes estratégias para o 
levantamento de dados. O S1 exigiu um esforço de atualização de dados cadastrais e 
cartográficos feitos manualmente, o S2 tem uma base cartográfica atualizada cedida pela 
administração do conjunto que facilitou as etapas de representação e quantificação das 
propriedades espaciais locais. 

Para o entendimento de como propriedades globais atuaram sobre os conjuntos foram 
feitas modelagem de mapas axiais em quatro recortes a partir dos Serrambi: 1) Considerando a 
Região Metropolitana de Natal (RMN); 2) Supressão da Zona Norte da escala de análise; 3) 
Considerando 5km de raio a partir dos Serrambi; e 4) Um recorte de 3km no entorno dos 
conjuntos. Os procedimentos adotados para a definição dos recortes e interpretação dos 
mesmos são apresentados no capítulo 4, assim como as implicações para as análises com a 
supressão de determinados grupos de linhas. 

A análise dos mapas axiais levou em consideração sua representação e quantificação, 
modeladas a partir do Depthmap®, em níveis de integração, conectividade, profundidade e 
comprimento das linhas, cuja normalização se deu através do CalcSyn®. 

Os projetos originais foram cedidos pela SEMURB e a primeira visita foi realizada para 
identificar o nível de fidelidade entre o espaço projetado e o que foi executado, destacando que 
neste caso a observação limitou-se à locação dos blocos de apartamento, passeios, áreas livres 
e equipamentos de uso público/coletivo neles propostos, ou seja, levantamento e mapeamento 
de barreiras e permeabilidades e a partir desse levantamento foram realizadas as análises 
configuracionais originais tanto do S1 quanto do S2. Constatou-se que à exceção dos 

equipamentos de uso público/ coletivos, os conjuntos foram construídos respeitando, com 
alguma fidelidade, o projeto original. 

                                                   
55 O Depthmap foi desenvolvido pelos pesquisadores da University College London (UCL) Alasdair Turner e Eva 
Friedrich. O CalcSyn® foi desenvolvido para esta dissertação pelo autor, em parceria com o analista de sistemas 
Alisson Diniz do CESED – Campina Grande. Seu objetivo é auxiliar os pesquisadores da Sintaxe Espacial quanto à 
normalização de medidas sintáticas em faixas que vão das mais segregadas às mais integradas, apresentando 
numérica e percentualmente quantas linhas, ou espaços, encontram-se em cada faixa/níveis de integração. A base 
matemática, assim como seus conceitos e aplicações, que fundamenta o sistema é apresentada no Apêndice 2. 
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Quanto à relação entre massa edificada x espaços livres, na Figura 39 observamos que 

no S1 ocorreu um maior “espraiamento” das barreiras dentro do espaço, especialmente no que 
se refere ao projeto original, e cada bloco é administrado individualmente. Não há uma 
administração geral ou alguma entidade que represente o interesse coletivo dos moradores e 
talvez por isso a gestão do espaço coletivo seja fragmentada, respondendo aos interesses 
individuais de cada morador. Foram necessárias oito visitas para a atualização da base 
cartográfica de Natal (SEMURB, 2007), que já indicava algumas novas construções existentes, 

situando cada nova barreira edificada: muros, prédios, cercas, grades ou qualquer outro 
elemento que limite ou anule a possibilidade do livre acesso de um ponto a qualquer outro ponto 
no sistema. Através do sistema CAD foram calculados os percentuais de cada elemento 
constituinte do espaço dos conjuntos para que fosse possível articular a correlação entre eles e 
identificar possíveis alterações na configuração espacial. 

Figura 39– Base cartográfica de Natal (2006 à esquerda) que indicava o estágio de ocupação das áreas 
livres do S1 e após a atualização realizada pelo autor (2012 à direita) 

 
 

O S2, com o levantamento planialtimétrico atualizado e cedido pela administração 
central, permitiu a rápida representação, quantificação e análise da configuração espacial atual, 
e posterior análise comparativa. Como não havia alteração na relação entre barreiras e 
permeabilidades no interior do S2, ou seja, nenhuma nova construção foi edificada, apenas foi 
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inserida a representação do muro construído no limite interno das calçadas do projeto original e, 
através do Depthmap® representar, quantificar e analisar as diferenças configuracionais 
promovidas pela inserção do muro no sistema, que isolaram as ruas adjacentes do espaço 
interno do conjunto. 

Como leitura complementar à análise morfológica, foi necessária a compreensão da 
lógica da produção informal da moradia e o fenômeno dos condomínios fechados como resposta 
ao apelo mercadológico do modo de morar contemporâneo em Natal. Essa abordagem 
complementar foi importante para o entendimento dos produtos resultantes à ocupação do 
espaço público como materialização de anseios coletivos ou individuais em ambos os conjuntos. 

A Figura 40 é o diagrama metodológico que resume as principais variáveis identificadas 
e analisadas durante a pesquisa. 

Figura 40– Fluxograma metodológico para identificação de padrões espaciais 

 

3.2 Sobre o espaço... A sociedade 

Retomando Hillier e Hanson (1984), o espaço está carregado de impressões e 
conteúdos sociais. Sobre ele, o espaço – entendido como um sistema de barreiras e 
permeabilidades – ocorrem padrões de encontros e esquivanças entre pessoas, que, uma vez 
potencializados pela própria configuração espacial, acabam por caracterizar determinadas 
estruturas sociais. Representar e quantificar as configurações espaciais dos espaços públicos 
dos conjuntos por si não forneceria elementos suficientes à comprovação ou não da hipótese de 
que a forma e a localização dos conjuntos teria atuado significativamente nos novos padrões 
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espaciais surgidos. Era necessário verificar e relacionar padrões sociais às configurações 
espaciais estudadas. 

Como já descrito anteriormente, a construção dos Serrambi foi justificada pela 
necessidade habitacional da cidade de Natal em fins da década de 1970, especialmente para 
uma população de baixa e média renda. Era necessário, portanto, identificar qual o perfil dos 
moradores originais, comparados aos atuais, e minimamente entender o processo de uma 
possível mudança desse perfil ao longo do tempo. O fato é que os espaços públicos foram 
privatizados, seja individual ou coletivamente, processo este iniciado ainda pelos moradores 
originais e a identificação de padrões sociais poderia (e foi comprovado ao final da pesquisa) 
complementar a análise configuracional na compreensão do fenômeno ora investigado. 

Sendo encontrados padrões sociais semelhantes nos S1 e S2, seria um forte indicador 
de que nossa hipótese estava correta: forma e localização atuaram nos modelos de apropriação 
do espaço coletivo da cada um. Se fossem encontrados padrões sociais distintos, poderia se 
afirmar que a forma e a localização atuaram, porém com menor intensidade, na definição dos 
novos padrões espaciais; neste caso, outros fatores deveriam ser investigados como 
complementação ao presente estudo. 

Foram levantados dados sobre padrões sociais dos moradores que apontassem para a 
existência de parâmetros comuns relacionando-os (os padrões sociais) às configurações 
espaciais e suas transformações. 

Essa etapa foi dividida em duas: entrevistas e pesquisa cartorial, a partir de agora 
descritas. 

3.3 Recorte espaço-tempo 

A delimitação da amostragem do universo de pesquisa foi definida através de 
metodologia que permitisse a identificação de padrões sociais possíveis de comparação entre os 
conjuntos. Durante um período de cinco meses foram realizadas entrevistas com moradores 
objetivando a caracterização socioeconômica da população residente com particular atenção aos 
proprietários em ambos os conjuntos, já que seriam estes os agentes financeiros das reformas, 
construções e ampliações das edificações. 

Subsídio à etapa posterior realizada nos cartórios, a fase de entrevistas foi realizada 
entre maio e setembro de 2012, em dias e horários variados, e teve como objetivo traçar um 
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perfil dos moradores quanto ao tempo de moradia, arranjo familiar, renda, gênero e idade dos 
moradores, classificando-os em proprietários e inquilinos. 

Foi definido um recorte de 48% das unidades, seguindo procedimentos orientados por 
Omstein e Romero (1992), que estabelecem esse percentual a partir da fórmula simplificada e= 

ඥ1/݊56 “para construir uma tabela de amostras casuais simples” (OMSTEIN; ROMERO, 1992, 

p. 80). Essa amostragem nos dá uma margem de erro de 5%, proporcionando nível de confiança 
de 95,5% nas informações levantadas. 

Os números gerais das entrevistas são apresentados na Tabela 4, destacando a 
amostragem, número de proprietários identificados nas entrevistas e informações obtidas nos 

cartórios sobre os proprietários ainda residentes nos conjuntos. 

Tabela 4–Definição da amostragem com base em procedimentos definidos por Omstein e Romero 
(1992) 

Recorte de dados sociais 
 Unidades/ conjunto Recorte (48%) Proprietários identificados Informações de cartório* 
   Absoluto Percentual Absoluto Percentual 

S1 504 232 140 59,48% 105 75% 
S2 456 222 156 70,27% 138 88,46% 

Total 960 454 294 64,31% 243 82,65% 
*Percentuais referem-se ao número de proprietários identificados. 
 

Uma vez identificados os proprietários, partiu-se para a coleta de dados em cartório, que 
identificou: 1 - Profissão dos proprietários atuais e originais; 2 - rotatividade de proprietários por 
apartamento; e 3 - tempo de moradia de cada um dos proprietários57. Essa etapa apontou 
indicadores de que os processos de transformação espacial ocorrem concomitantemente a 
sensíveis mudanças de padrões sociais ao longo do tempo. 

A Figura 41 apresenta fluxograma da metodologia empregada na pesquisa que 
identificou padrões sociais atuais e originais dos Conjuntos: 

 

 

 

                                                   
56 Onde e= margem de erro e n= tamanho da amostra. 
57 Em anexo, a planilha de dados elaborada para a coleta de dados em cartório, de modo a facilitar a visualização 
dos elementos coletados nesta fase. 
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Figura 41 - Fluxograma metodológico para identificação de padrões sociais 

 

 

À etapa de coleta de dados primários seguiu-se a tabulação e análise de dados. Cada 
etapa da identificação dos padrões sociais dos conjuntos será agora detalhada. 

3.4 O instrumento da pesquisa 

Buscou-se elaborar um questionário que permitisse a identificação simples e objetiva, de 

modo a facilitar a tabulação de dados e o próprio processo de entrevistas. O objetivo era 
identificar padrões sociais dos moradores atuais, estabelecendo relações com o perfil dos 
moradores originais dos conjuntos na fase seguinte. O questionário foi elaborado com questões 
fechadas aos entrevistados58. 

3.5 Tabulação de dados 

Planilhas de Excel foram usadas para a tabulação dos dados coletados nas entrevistas. 
A não existência de questões abertas foi um facilitador, não sendo necessária a criação de 
códigos, números alternativos ou utilização de outros softwares específicos para a tabulação59. 

Após a tabulação o primeiro e mais importante dado das entrevistas foi retirado para a 
fase seguinte: o número e a identificação dos proprietários para a pesquisa em cartório. A 

                                                   
58 O questionário é apresentado no Apêndice 3. 
59 Justifica-se a escolha por questões abertas em razão do objetivo desta etapa, que era identificar padrões sociais 
a partir de variáveis específicas, desconsiderando impressões ou opiniões pessoais dos entrevistados sobre as 
modificações do espaço. 
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definição do número e qualificação de proprietários residentes foi fundamental para a 
continuidade da investigação, já que nesta etapa (cartório) se concentrou exclusivamente sobre 
este grupo. Uma vez qualificados, o número de proprietários residentes poderia indicar uma 
maior preocupação com a qualidade do espaço em que se mora60. 

Para a coleta e tabulação dos dados de cartório também foi elaborada uma planilha de 
Excel para que, a partir da identificação do número da matrícula da unidade pesquisada, se 
chegasse a informações gerais sobre os moradores tanto originais quanto atuais. As 
informações mais relevantes dessa etapa consistiam na quantificação do número de 
proprietários por unidade ao longo do tempo, ou seja, identificar quantas pessoas já foram 
proprietárias de cada unidade, associadas ao tempo em que cada um permaneceu como 
morador nos conjuntos. Seria este um indicador, caso fossem encontradas diferenças entre os 
conjuntos, de uma mudança progressiva de percepção61 e níveis de comprometimento com o 
espaço comum a todos, à medida que “novas gerações”62 de moradores ocupassem o espaço 
dos conjuntos. Nesse caso, as principais variáveis desta pesquisa – forma e localização 
(indissociáveis em Sintaxe Espacial) – teriam pouca atuação sobre o processo de transformação 
dos conjuntos. 

A análise de dados dos padrões sociais trouxe outros fatores à compreensão do 
fenômeno das transformações dos espaços públicos dos Conjuntos Serrambi. O cruzamento 
desses dados com os encontrados na análise dos padrões espaciais referenda a premissa de 
que a forma é atuante e que sobre ela a sociedade cria e recria seus próprios códigos de 
acesso, encontros e esquivanças, inter-relacionando e revelando o conteúdo social intrínseco à 
própria forma. 

A aparente simplicidade por trás da configuração espacial original dos conjuntos 
Serrambi escondia uma complexa rede de relações entre espaço e sociedade que por vezes foi 

transgredida após a ocupação dos usuários em diversos sistemas semelhantes (RIGATTI, 1997; 
                                                   
60 Partimos de uma hipótese complementar de que, quanto maior a quantidade de proprietários residentes no 
conjunto, maior a preocupação em dotá-lo de determinadas qualidades espaciais e estéticas. 
61 Apesar do objetivo da pesquisa não se relacionar com identificação de percepções individuais ou qualificações do 
espaço; verificar o tempo em que cada proprietário permaneceu foi encarado como uma forte variável indicadora de 
mudança social nos conjuntos. 
62 As gerações de proprietários foram definidas de acordo com o número de proprietários que cada unidade teve ao 
longo do tempo, por exemplo: geração 1 (primários – proprietários originais), geração 2 (secundários – segundos 
proprietários) e assim sucessivamente.  
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LOUREIRO;AMORIM, 2001, 2008; HANSON, 2007; BRAZ, 2004). Trata-se, portanto, de um 
fenômeno relativamente comum no espaço urbano brasileiro e o entendimento dos processos 
sociais relacionados à construção e reconstrução do espaço passam pela identificação e análise 
do desempenho da própria forma através de uma série de variáveis configuracionais que lhe são 
próprias, justificando assim a escolha metodológica para esta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DESVENDANDO PROPRIEDADES

Capítulo 4

O homem caminha em linha reta porque tem um objetivo; sabe onde vai.
Decidiu ir a algum ligar e caminha em linha reta.

(LE CORBUSIER, 2011, p. 5)
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CAPÍTULO 4. DESVENDANDO PROPRIEDADES 

 Neste capítulo serão apresentadas (e discutidas) as análises decorrentes da 
representação e quantificação das dimensões espacial e social dos conjuntos Serrambi 
conforme projetados e atuais. As modelagens são representações da realidade que subsidiam 
uma abordagem sistêmica de propriedades espaciais que visou verificar padrões de 
acessibilidade e visibilidade à época da construção e após a intervenção dos moradores. 
Objetivou, ainda, aferir o potencial de flexibilização da configuração original como atuante no 
processo de transformação e, portanto, nos modos de uso em cada conjunto. Alterações nos 
padrões espaciais incidiram sobre o modo como o espaço foi utilizado, facilitando ou restringindo 
determinadas dinâmicas locais com efeitos na acessibilidade e no uso do espaço. 

 Este capítulo é dividido em duas partes: a primeira consiste na análise do sistema global 
que considerou o potencial de acessibilidade da malha urbana de Natal sobre os conjuntos 
(mapas axiais), a partir de quatro níveis: 

a) Região Metropolitana de Natal (RMN); 
b) RMN (desconsiderando a porção norte da cidade) – Este recorte é justificado 

pela hipótese de que a Zona Norte de Natal pouco influenciaria o sistema local dos 
conjuntos, confirmada na pesquisa; 

c) Recorte de 5km – Estabeleceu-se um raio de 5km a partir do eixo geométrico entre 

os dois conjuntos; 
d) Recorte de 3km – Afim de aferir o potencial de acessibilidade em nível local do 

sistema, foi delimitado um recorte de 3km de raio a partir do eixo geométrico entre 
os dois conjuntos. 

 Quando são delimitados recortes dentro de um sistema, é comum a verificação de 
distorções nos mapas axiais em função das linhas situadas às margens (do sistema) quase 
sempre se apresentarem com menos conexões do que de fato existem. Dependendo do recorte, 
as mesmas linhas podem se configurar como mais ou menos integradas, gerando assim uma 
alteração na matriz matemática que poderá comprometer os dados e a consequente análise do 
sistema estudado. Essa alteração é chamada de efeito de borda e, uma vez gerando linhas mais 
segregadas nas bordas do sistema, linhas com maior nível de acessibilidade surgem nos 
núcleos de integração. 
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 Vargas (2003, p. 32) propõe que para eliminação do efeito de borda é necessário 
“calcular a profundidade média dos nós dentro de algum raio fixo (número de passos de 
profundidade no grafo) ao redor deles, trabalhando com ‘janelas móveis63’ em torno de cada 
espaço”. De acordo com o autor: 

Essas medidas com raios limitados geram mapas sintáticos com pouco 
efeito-borda e que realçam as linhas mais integradas localmente que se 
distribuem por toda a cidade e, em geral, expressam a organização da 
estrutura hierárquica de seus setores. Por isso, elas são chamadas de 
medidas de integração local, tendo em mente que o termo "local" não 
refere-se ao caráter da medida em si, pois ela continua - como valor de 
integração que é - sendo a expressão de uma propriedade global que refere-
se à relação da parte com o todo, mesmo que este seja limitado a uma 
pequena porção de um universo maior. (VARGAS, 2003, p. 33, grifos do 
autor). 
 

 Como citado no item 3.1 a escolha do raio a ser empregada em cada estudo é 
consequência do objeto e objetivo a serem alcançados, além da escala do sistema analisado. 
Considerando que era importante averiguar como determinadas propriedades espaciais, tanto 
globais como locais, de ambos os Serrambi estavam relacionadas com os padrões de 
transformação encontrados, optou-se pela modelagem dos sistemas a partir dos raios n e 3. O 
raio n, associado à escala global, levará em consideração sua posição relativa a todas as outras 
constituintes dos sistemas. O raio 3, associado à escala local, considera linhas com até três 
passos topológicos a partir de cada linha. 

 Na segunda parte do capítulo são analisados os dados obtidos através das 
representações e quantificações das propriedades espaciais internas dos conjuntos e, uma vez 
cruzados com indicadores dos padrões sociais dos moradores obtidos por meio das entrevistas, 
complementadas mediante a pesquisa nos cartórios, demonstram como a forma espacial original 

por si já potencializava os modos de transformação verificados em ambos os Serrambi. 

 As modelagens foram realizadas a partir da base cartográfica de Natal (2006), revisada 
e atualizada pelo autor, para o Conjunto S1, e do levantamento planialtimétrico (2010) cedido 
pela administração do Conjunto S2. A análise se deu em dois momentos: na primeira, as 
configurações espaciais foram comparadas considerando as situações originais e atuais de cada 
Serrambi individualmente. Na segunda são comparados, entre conjuntos, os atributos das 

                                                   
63 “Janelas móveis” é uma tradução livre de Vargas para a expressão moving boundaries, utilizada em HILLIER, B., 
PENN, A., BANISTER, D., XU, J. Configurational modelling of urban movement networks. In: Environmental and 
Planning B, 1998, p. 62.  Volume 25. 



 
Análise morfológica de transformações espaciais nos conjuntos Serrambi em Natal/ RN 110 

 
configurações espaciais, identificando propriedades inerentes ao espaço até então não 
observadas no processo de transformação. Em ambas as análises foram consideradas as 
representações axiais e de visibilidade. 

4.1. A escala global: Da RMN aos Serrambi 

Para esta análise é importante observar como a forma dos conjuntos relaciona-se à 
estrutura da malha urbana de Natal: o Serrambi 1, além de se conectar diretamente com a Av. 
Ayrton Senna, foi concebido de modo a permitir o acesso de veículos ao interior do conjunto por 
meio de cinco vias que o conectam às demais vias adjacentes ao conjunto. O Serrambi 2, por 
sua vez, não previa no projeto original o acesso de veículos ao interior e está conectado a uma 
via que tem apenas uma conexão, a Av. Ayrton Senna (Figura 42). 

Figura 42 - Mapa do arruamento dos conjuntos. Legenda: A- Av. Ayrton Senna, B-R. da Conquista, C-R. 
da Conquista, D- R. Manoel Avelino Sobrinho, E- R. Projetada, F- R. Joaquim Eduardo de Farias, G- R. 

Esc. Eulício Farias Lacerda, H- R. Divinópolis, I- Rua Joaquim E. de Farias, J- R. Instância Velha 

  

Fonte: Elaboração própria a partir da Base cartográfica de Natal SEMURB (1) 

Empiricamente, acreditava-se que a Av. Ayrton Senna seria a via mais integrada, 
consequentemente com maior potencial de movimento, e que esse potencial de movimento 
poderia exercer algum efeito mais “transformador” sobre o S1 do que sobre o S2 (confirmado 
como veremos nas análises a seguir). 

Serrambi 1 

Serrambi 2 

Av. 
Ayrton 
Senna 
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As Figuras 43 a 46 são os mapas axiais dos recortes descritos no item anterior, 

modelados a partir do raio n. Essa representação objetiva identificar como a estrutura espacial 
de Natal, tanto em nível global como local, está relacionada com os padrões de transformação 
sofridos pelos Serrambi ao longo do tempo. 

Figura 43– Mapa axial de integração (HH) da Região Metropolitana de Natal. Em destaque o recorte da 
localização dos conjuntos 

 
Fonte: MUsA – UFRN atualizado pelo autor 
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Figura 44– Mapa axial de integração (HH) de Natal desconsiderando a Zona Norte. Em destaque o 
recorte da localização dos conjuntos 

 
Fonte: MUsA – UFRN atualizado pelo autor 
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Figura 45–Mapa axial de integração (HH) de Natal com o recorte de 5km a partir dos conjuntos. Em 
destaque o recorte da localização dos conjuntos. 

 
Fonte: MUsA – UFRN atualizado pelo autor 
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Figura 46– Mapa axial de integração (HH) com o recorte de 3km a partir dos conjuntos. Em destaque o 
recorte da localização dos conjuntos. 

 
Fonte: MUsA – UFRN atualizado pelo autor 

 

Nas Figuras 47 a 50 são apresentados os destaques da área imediata aos conjuntos nos 
mapas axiais dos quatro recortes de análise. 
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Figura 47–Destaque do mapa axial da RMN, 
destacando o sistema viário adjacente aos 

conjuntos. Integração (HH) Rn 

 Figura 48– Destaque do mapa axial de Natal s/ 
ZN, destacando o sistema viário adjacente aos 

conjuntos. Integração (HH) Rn 

 

 

 

   

Figura 49– Destaque do mapa axial com raio de 
5km, destacando o sistema viário adjacente aos 

conjuntos. Integração (HH) Rn 

 Figura 50– Destaque do mapa axial com raio de 
3km, destacando o sistema viário adjacente aos 

conjuntos. Integração (HH) Rn 
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4.1.1. Integração 

As medidas de integração indicam o potencial de acessibilidade do espaço referindo-se 
à “distância relativa de uma linha em face das demais do sistema” (HOLANDA, 2002, p. 102). O 
aferimento das medidas de integração associa-se com níveis de profundidade, analisando um 
espaço, ou linha axial, em relação a todos os outros. Subsidia, ainda, a compreensão da pressão 
que a própria estrutura espacial exerce sobre padrões de movimento, ou movimento natural. 

Reportando às Figuras 47 a 50, confirma-se uma tendência comum em vários estudos 
que apontam para um aumento do nível de acessibilidade, à medida que nos aproximamos dos 
conjuntos. O sistema torna-se cada vez mais raso (com menos passos topológicos, é possível ir 
de um ponto a qualquer outro) e cada vez mais acessível. Os recortes nos mapas axiais 
confirmam a Av. Ayrton Senna como a via com maior potencial de movimento em nível local já 
que sua medida de integração é a que sofre as maiores variações (Figuras 51 e 52). 

Figura 51–Mapa do arruamento dos conjuntos. Legenda: A- Av. Ayrton Senna, B-R. da Conquista, C-R. da 
Conquista, D- R. Manoel Avelino Sobrinho, E- R. Projetada, F- R. Joaquim Eduardo de Farias, G- R. Esc. Eulício 

Farias Lacerda, H- R. Divinópolis, I- Rua Joaquim E. de Farias, J- R. Instância Velha 

  

Fonte: Elaboração própria a partir da Base Cartográfica de Natal SEMURB (1) 
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Figura 52– Medidas de Integração (HH) com raio n nas vias conectadas aos conjuntos 

 
 

A estrutura da malha urbana de Natal que elevou a média de integração da Av. Ayrton 
Senna resultou num aumento da média de integração de todas as vias constituintes, sendo as 
maiores variações registradas nas vias diretamente conectadas ao S1. O S2 apresenta uma 
média de integração inferior, já que está conectado a apenas uma via conectada, a via de maior 
integração. 

O nível de acessibilidade aumenta à medida que o recorte se aproxima dos conjuntos, 
tornando-o mais integrado e raso. As medidas de integração do S1, analisadas em todos os 
recortes, são superiores às medidas do S2, comprovando a observação empírica de que estaria 
(o Serrambi 1) mais “exposto” ao movimento potencializado tanto pela localização em relação à 
Av. Ayrton Senna, quanto em relação a toda a configuração de Natal (Tabela 5).  
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Tabela 5– Resumo das medidas de integração 

 Integração 
média Rn 

Integração 
média R3 

Região Metropolitana de Natal 0,654 2,131 
Conj. de linhas conectadas ao S1 0,782 2,699 

Conj. de linhas conectadas ao S2 0,745 2,023 
Natal sem Zona Norte 0,822 2,156 

Conj. de linhas conectadas ao S1 1,019 2,283 

Conj. de linhas conectadas ao S2 0,951 2,015 
Recorte de 5 km 1,068 2,071 

Conj. de linhas conectadas ao S1 1,389 2,712 

Conj. de linhas conectadas ao S2 1,244 2,023 
Recorte de 3 km 1,182 2,080 

Conj. de linhas conectadas ao S1 1,548 2,710 

Conj. de linhas conectadas ao S2 1,360 2,022 

Essa observação corrobora os fatos descritos pelos moradores durante as entrevistas: 
após a construção das garagens, o surgimento dos primeiros comércios se deu no cruzamento 
da Av. Ayrton Senna com a Rua da Conquista. Hoje, concentra um pequeno centro comercial de 
serviços que atende não só aos moradores do Serrambi 1, como pessoas em trânsito pela 
Ayrton Senna e conjuntos adjacentes à área (Figura 53). 

Figura 53–Centro comercial à margem da Ayrton Senna no S1. 
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Algumas medidas sintáticas podem ser correlacionadas objetivando uma melhor 
interpretação de determinados fenômenos explicados a partir da própria configuração espacial. 
O item seguinte parte da análise correlacional das medidas já apresentadas demonstrando, e 
confirmando, o quanto a estrutura espacial de Natal atuou facilitando ou restringindo o modo de 
apropriação dos conjuntos pelos moradores. 

4.1.3 Inteligibilidadee Sinergia 

Um maior ou menor domínio sobre uma determinada configuração espacial depende, 
dentre outros fatores, do quanto conectados ou fragmentados estão os espaços que o compõem, 

facilitando ou dificultando a percepção do local inserido no contexto global. Segundo Vargas 
(2012, p. 124): 

O local e o global se sobrepõem naturalmente em qualquer situação, seja 
mar, campo ou cidade. Ocorre que no mar ou no campo a pessoa sem uma 
visualização simultânea das diferentes escalas, o local ou entorno imediato, 
as situações posicionadas longínquas e a gradação das escalas. Na cidade, 
ao contrário, o que o habitante urbano tem, via de regra, á sua disposição 
para localizar-se, ainda que a informação ali existente possa pouco mostrar, 
visualmente, do que ocorre no quarteirão vizinho. Há, no entanto, no 
habitante urbano, conhecedor da cidade, a consciência dessa condição de 
posicionamento, de localização, inerente a cada ponto da rede urbana, na 
sua condição de centralidade. 
 

Essa condição de posicionamento pode ser medida a partir da correlação entre valores 
de integração das linhas axiais, associada a propriedades globais do espaço, e os valores de 
conectividade, representativos de propriedades locais. Essa correlação é chamada de 
inteligibilidade e, de acordo com Rigatti (1997, p. 184): 

Quanto mais inteligível é uma área, maior a possibilidade de se inferir sobre o 
todo a partir das partes e, quanto menos inteligível, menos condições se tem 
de situar-se no conjunto a partir das partes. Por esta razão, do ponto de vista 
do movimento das pessoas, esta medida sintática é valiosa na compreensão 
de como a parte se relaciona com o todo e como isto afeta o padrão de 
movimento. 
 

Ainda com o objetivo de identificar a relação entre as escalas local e global, da cidade e 
dos subsistemas analisados, pode-se correlacionar as medidas de integração Rn e R3, cuja 
correlação é chamada de Sinergia. Sobre a sinergia, Medeiros (2006, p. 350) afirma que “a 
categoria é investigada por meio do coeficiente de determinação (R2) para a correlação entre os 
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valores de primeira ordem de integração global (Rn – raio n) versus integração local (R3 – raio 3) 
para todos os eixos do sistema”. 

Para o autor, 

Sistemas de boa sinergia são considerados aqueles cujas propriedades 
globais e locais interagem positivamente, havendo uma reprodução em 
escala local das propriedades globais de um sistema. A tendência é a de 
quanto maior for um sistema, a depender do modo de estruturação de sua 
forma-espaço, menor a sinergia em razão da perda das propriedades globais 
na escala local. (MEDEIROS, 2006, p. 350). 
 

Considerando que os mesmos espaços, ou linhas, podem apresentar altas variações em 
suas medidas de integração, dependendo do raio de interpretação, e este estudo considerou a 

configuração espacial de Natal a partir de quatro recortes em dois raios de análise, a sinergia 
tornou-se útil neste estudo, já que corrobora com o entendimento do nível de integração do 
sistema como um todo a partir das relações estabelecidas entre suas partes. Para Vargas (2003, 
p. 37), 

[...] uma alta sinergia de escala pode indicar que a área constitui-se em 
espaço que favorece a apropriação cotidiana (local) - característica altamente 
indicativa de concentração de atividades e copresença - ao mesmo tempo 
em que articula-se de forma privilegiada com o todo da cidade [...] a sinergia 
de escala também ajuda a compreender como os espaços constituintes do 
núcleo de integração (aqueles altamente integrados globalmente e, portanto, 
organizadores do assentamento como um todo) comportam-se em âmbito 
mais restrito. 
 

Na Tabela 6 são apresentadas as medidas de inteligibilidade e sinergia nos quatro 
recortes de análise e reforçam os achados de pesquisas que utilizam essas medidas em 
análises configuracionais (RIGATTI, 1997; VARGAS, 2003; BRAZ, 2004; MEDEIROS, 2006). 
Esses estudos apontam que quanto maior o sistema, maior a dificuldade de percepção do todo a 
partir de suas partes. Por outro lado, do ponto de vista local, consolida-se a tendência verificada 
no Serrambi 1, que indica sobre ele uma maior pressão da malha urbana de Natal, associada ao 
favorecimento de determinados padrões de apropriação, do que o Serrambi 2, mais segregado e 
consequentemente com menor potencial de movimento. 

Ainda que não aferidas as medidas sintáticas das vias internas do S1, não se deve 
desconsiderar que o modo de apropriação verificado após a ocupação dos moradores tem 
relação direta com a acessibilidade dos carros ao espaço interno do conjunto, já que as 
primeiras construções foram garagens privativas aos apartamentos. 
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Tabela 6 - Análise de covariação de medidas sintáticas da malha urbana de Natal 
 Inteligibilidade* Sinergia** 

RMN 0,0279 0,2600 

NsZN 0,0419 0,3194 
5 km 0,0871 0,3368 

3 km 0,1318 0,4723 

* Integração Rn (HH) x conectividade 
** Integração Rn (HH) x Integração R3 

 

Independentemente da existência das vias internas, o resultado da análise das vias 
externas já é indicador do quanto a localização dos conjuntos tem relação com o modelo de 
ocupação do espaço que ambos sofreram. Esse dado, porém, foi avaliado concomitantemente a 
outros fatores, estrutura espacial interna e padrões sociais, que serão discutidos no capítulo 4. 

4.1.4. Normalização de medidas a partir de mapas axiais 

Outra possibilidade de análise consiste na normalização das linhas axiais separando-as 
em faixas que vão das mais integradas às mais segregadas. Esse procedimento auxilia na 
análise comparativa dos sistemas e subsistemas, com foco nos valores de integração, que 
identifica o quanto mais ou menos acessíveis eles se configuram. A interpretação dos dados não 
segue uma leitura numérica linear; não se pode perder de vista que a análise sintática do espaço 
consiste numa leitura relacional entre as partes constituintes de um todo. Por exemplo: um dado 
sistema pode apresentar um elevado número de linhas situadas na faixa mais integrada e um 

baixo valor médio de integração. Isso pode ocorrer devido ao modo como está estruturado o 
sistema e sua complexa interpretação depende inclusive da compreensão de como estão 
distribuídas as linhas em cada faixa de integração64. 

Para esta análise foi utilizado o CalcSyn®, aplicativo desenvolvido para auxiliar na 
quantificação e normalização de medidas sintáticas. Observemos os resultados: 

 

 

 

                                                   
64 A definição das faixas de integração e os procedimentos adotados para a normalização são apresentados no 
Apêndice 2. 
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Tabela 7 - Integração (HH) Rn da configuração de Natal e subsistemas 

 RMN Natal s/ ZN 5km 3km 

Mais integradas Nº linhas 430 332 309 168 
Percentuais 3,94% 4,58% 12,51% 9,30% 

Integradas Nº linhas 2339 1253 1110 704 
Percentuais 21,43% 17,29% 44,92% 38,96% 

Intermediárias Nº linhas 4677 3134 802 748 
Percentuais 42,85% 43,25% 32,46% 41,40% 

Segregadas Nº linhas 2872 2313 238 167 
Percentuais 26,32% 31,92% 9,63% 9,24% 

Mais Segregadas 
Nº linhas 596 215 12 20 

Percentuais 5,46% 2,97% 0,49% 1,11% 

Observa-se na Tabela 7 como os conjuntos estão inseridos num entorno privilegiado 
quanto à acessibilidade em relação à cidade, em grande parte proporcionada pela Av. Ayrton 
Senna. A supressão de partes de Natal aumentou o nível de acessibilidade aos conjuntos, 
reduzindo o número de linhas nas faixas mais segregadas, permanecendo praticamente estável 
o índice de linhas localizadas na faixa intermediária. 

Foram ainda modelados e normalizados os mapas axiais considerando as medidas de 
integração R3, que calcula o potencial de acessibilidade de cada linha com linhas de até três 
níveis de profundidade ou passos topológicos. Entretanto, como não foram encontradas grandes 
variações entre as modelagens feitas com Rn e R3, optou-se por apresentar os dados referentes 
a integração R3 apenas em forma de gráfico (Figura 54). 

Figura 54– Medidas de Integração (HH) da configuração de Natal e subsistemas 

 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Rn R3 Rn R3 Rn R3 Rn R3 Rn R3

Mais 
integradas

Integradas Intermediárias Segregadas Mais 
segregadas

RMN

N s/ ZN

5km

3km



 
Análise morfológica de transformações espaciais nos conjuntos Serrambi em Natal/ RN 123 

 
 Em resumo, a configuração urbana de Natal, nas quatro escalas de investigação, 
exerceu uma maior pressão sobre o Serrambi 1 do que sobre o Serrambi 2. Sua conexão com a 
Av. Ayrton Senna, sua configuração espacial que permitia o acesso de veículos ao interior do 
conjunto e o maior número de conexões com as vias adjacentes (ao todo seis vias), aumentaram 
o nível de acessibilidade do conjunto no sistema configuracional de Natal como um todo. Por 
outro lado, o Serrambi 2 tem menos conexões com as vias adjacentes (4 conexões), não 
permitia o acesso de veículos ao interior do conjunto e está localizada em uma via com menor 

potencial de movimento que pode ter favorecido a construção do muro com menos interferência 
externa.  

4.3. A escala local: Serrambi 1 

A experiência dos Serrambi representou uma proposta inovadora para os padrões 
espaciais dos conjuntos construídos em Natal até então, que elevava o espaço público a um 
patamar de grande responsabilidade na sociabilização de seus usuários. A quase eliminação dos 
espaços de transição entre o público e o privado se materializava nas grandes áreas livres 
destinadas ao convívio e à implantação de equipamentos públicos que nunca se concretizaram. 
A geometrização foi substituída pela fragmentação e uma nova configuração espacial surgiu, e 
ainda hoje em constante processo de mutação, potencializando o surgimento de novas 
dinâmicas locais, subvertendo a ordem espacial imposta pelos arquitetos. 

Essa etapa consiste na descrição dos atributos espaciais quantificados através dos 
mapas axiais e de visibilidade, para num segundo momento apresentarmos a análise 
comparativa propriamente dita como subsídio à descrição dos efeitos da forma sobre o 

surgimento de novos padrões espaciais. 

4.3.1 Representação axial 

O mapa axial do S165,de “todas as linhas”, construído automaticamente pelo aplicativo 
utilizado para o projeto original de 1984, gerou um sistema de 18 mil linhas apresentando o 
potencial de acessibilidade do conjunto (Figura 55), ao mesmo tempo em que não permitiu a 
modelagem automática que converte o modo All Line Axial Map em Reduce to Fewest Lines. 
Embora o mapa automático seja uma importante ferramenta na observação da acessibilidade do 
sistema, a grande complexidade de relações estabelecidas entre as linhas e o grande número de 

                                                   
65 Modelado a partir do aplicativo Depthmap 
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sobreposições que dificultam a visualização das mesmas poderia comprometer a análise. 
Limitações do programa Depthmap quanto à modelagem do S1 no modo Fewest lines (foram 
feitas inúmeras tentativas de modelagem em várias máquinas, todas sem sucesso) impediram a 
representação automática do menor número das mais longas linhas exigindo a construção 
manual do mapa axial do Serrambi 1, solução adotada em todos os outros sistemas (Figura 56). 

É necessário ressaltar que, devido à escala dos conjuntos, não foram consideradas 
separações entre caminhos formais ou informais de circulação, seja de pedestres ou de veículos. 
Adotamos como princípio a possibilidade de ir e vir de um ponto para qualquer ponto, 
desconsiderando barreiras naturais, como taludes e depressões ou a existência de pequenas 
barreiras arquitetônicas como meio fios, degraus ou mobiliário urbano de pequeno porte, como 
orelhões e postes. 

No mapa automático de “todas as linhas” o núcleo de integração concentra-se no centro 
do conjunto, espraiando-se no sentido Norte/Sul através de toda a sua extensão (Figura 55). A 
modelagem axial manual confirma, até certo ponto, a modelagem automática quanto à alta 
acessibilidade dos eixos centrais (Figura 56). 

A ideia de concentrar equipamentos de uso público na região central do conjunto 
objetivava dotar a esse espaço o sentido de principal ponto de sociabilização do conjunto, 
convergindo as atenções e centralizando o uso coletivo pelos moradores. Uma primeira análise 
indica que do ponto de vista configuracional, o centro de sociabilização acertadamente coincide 
com o centro topológico do S1. O núcleo de integração situava-se num ponto de alta 
acessibilidade e consequentemente com enorme potencial de movimento. 
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Figura 55 - Representação axial de integração (HH) Rn de todas as linhas do 

Conjunto Serrambi 1 em 1984 

 
 

Figura 56–Representação axial manual de integração (HH) Rn com o menor 
número de todas as linhas do Conjunto Serrambi 1 em 1984 
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O sistema S1-1984 é composto por 71 linhas que foram normalizadas em cinco faixas66 

seguindo os procedimentos descritos no Apêndice 2. A Tabela 8 expressa os resultados na 
normalização: 

Tabela 8– Medidas sintáticas do Serrambi 1 – 1984 
  
  Conectividade Integração 

(HH) Rn 
Integração 

(HH) R3 
Comprimento 

de linhas 
Profundidade 

média 
Mais integradas, 
(+) conectadas, 

(+) longas e profundas 

nº de linhas 15 14 14 14 19 
Percentuais 21,13% 19,72% 19,72% 19,72% 26,76% 

Integradas, 
conectadas, longas e 

profundas 

nº de linhas 19 32 32 15 33 
Percentuais 26,76% 45,07% 45,07% 21,13% 46,48% 

Intermediárias 
nº de linhas 17 15 15 23 12 
Percentuais 23,94% 21,13% 21,13% 32,39% 16,90% 

Segregadas, 
(-) conectadas, curtas 

e rasas 

nº de linhas 11 6 6 10 6 
Percentuais 15,49% 8,45% 8,45% 14,09% 8,45% 

Mais segregadas, 
pouco conectadas, 
(+) curtase(+) rasas 

nº de linhas 9 4 4 9 1 

Percentuais 12,68% 5,63% 5,63% 12,68% 1,41% 
 

Em 1984, verificou-se uma coincidência entre as medidas de integração considerando o 
raio “n” e o raio “3”, o que indica que propriedades espaciais globais e locais atuaram 
proporcionalmente sobre o conjunto. O S1 era constituído por linhas predominantemente 
integradas, embora em grande parte, linhas longas. Para se cruzar o conjunto originariamente, 
apesar de poucas mudanças de direção, era necessário percorrer enormes extensões, ou seja, 
os blocos foram construídos de tal modo distantes que dificultavam aspectos de copresença. Um 
sistema raso, portanto de fácil percepção, e bem conectado. 

A alta medida de inteligibilidade67 sugere que as intenções do projeto original em 
proporcionar condições espaciais que favorecessem o convívio social potencialmente eram 
atendidas pela configuração espacial. Por outro lado, os grandes vazios potencializados pelas 
grandes distâncias para se cruzar o conjunto desfavoreciam a copresença apesar do alto 
potencial de acessibilidade. Esses números serão retomados na análise comparativa final. 

                                                   
66 Através do aplicativo Calcsyn®. 
67 Medida que correlaciona a integração com raio n e conectividade, indicando o potencial de acessibilidade. Em 
1984, o conjunto S1 apresentava uma medida de inteligibilidade de 0,873 e em 2012 havia sido reduzido para 0,746. 
Esses dados são discutidos no item 4.6 e melhor apresentados na Tabela 24. 
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Trinta anos após o início de sua ocupação, as novas barreiras68 surgidas com a 

construção das edificações alteraram significativamente a estrutura espacial do conjunto. O 
núcleo de integração original deslocou-se para a área centro-sul e verificamos o surgimento de 
grandes áreas segregadas, especialmente com o fechamento dos blocos através dos muros. 

Figura 57–Representação axial de integração (HH) Rn de todas as linhas do 
Conjunto Serrambi 1 em 2012 

 
Houve um fracionamento do espaço, ocasionando o surgimento de um número maior de 

segmentos de linhas, mais curtas, profundas e pouco conectadas. Assim como no sistema 
anterior, a análise quantitativa é feita a partir dos valores obtidos com a modelagem manual do 
S1 em 2012, e mais uma vez confirma-se a representação automática de “todas as linhas”. 

 

 

 

 

                                                   
68 Consideramos barreiras todos os elementos que impeçam, restrinjam ou dificultem a livre circulação de pedestres 
no espaço público de ambos dos conjuntos: muros, grades, cercas, ou outros elementos com essas características. 
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Figura 58–Representação axial de integração (HH) Rn de todas as linhas do 
Conjunto Serrambi 1 em 2012 

 

Tabela 9–Medidas sintáticas do Serrambi 1 – 2012 
  
  Conectividade Integração 

(HH) Rn 
Integração 

(HH) R3 
Comprimento 

de linhas 
Profundidade 

média 
Mais integradas, 
(+) conectadas, 

(+) longas e profundas 

nº de linhas 100 23 17 98 57 
Percentuais 64,10% 14,74% 10,90% 62,82% 36,54% 

Integradas, 
conectadas, longas e 

profundas 

nº de linhas 25 47 25 29 57 
Percentuais 16,03% 30,13% 16,03% 18,59% 36,54% 

Intermediárias 
nº de linhas 19 41 55 20 22 
Percentuais 12,18% 26,28% 35,26% 12,82% 14,10% 

Segregadas, 
(-) conectadas, curtas 

e rasas 

nº de linhas 8 31 35 8 15 
Percentuais 5,13% 19,87% 22,44% 5,13% 9,62% 

Mais segregadas, 
pouco conectadas, 
(+) curtase(+) rasas 

nº de linhas 4 14 24 1 5 

Percentuais 2,56% 8,97% 15,39% 0,64% 3,21% 
 

Com 156 linhas o S1 tornou-se mais segregado. O espaço foi fragmentado reduzindo as 
distâncias entre barreiras, entretanto houve um aumento na profundidade média do sistema 
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(confirmado pela diminuição das linhas mais integradas). As grandes distâncias entre os blocos 
originais facilitaram a construção de novas edificações, erguidas como resposta a necessidades 
particulares dos moradores, embora grande parte tenha sido favorecida em função do acesso 
dos carros ao interior do conjunto69. O modo como foram construídas as novas edificações não 
comprometeu a relação do Serrambi 1 com a rua, ainda é possível acessá-lo a partir de qualquer 
ponto nas vias diretamente conectadas. 

4.3.2 Grafos de Visibilidade 

Os grafos de visibilidade são uma representação do potencial de acessibilidade visual 
que uma pessoa tem de um ponto para todos os outros pontos de um determinado sistema. As 
descrições e análises que se seguem foram obtidas através da modelagem dos conjuntos a 
partir da integração (raio n), por meio do aplicativo Depthmap, e considerando a organização de 
barreiras ao olho humano. 

As mesmas características dos atributos espaciais verificados nas representações 
axiais, automática e manual, se repetem nos grafos de visibilidade por integração do S1 em 1984 
e em 2012. O projeto original era um sistema que concentrava na área central do conjunto um 
alto nível de acessibilidade, permitindo ao pedestre tanto observar como ser observado de um 
ponto para qualquer outro ponto do sistema (Figura 59). Mais uma vez, acertadamente, a 
escolha em concentrar os equipamentos de uso público e de convivência dos moradores 
coincidia com o centro topológico se avaliado a partir dos grafos de visibilidade, potencializando 
ainda mais o uso do espaço para a finalidade a qual foi pensada originariamente. 

A inserção de novas construções deslocou o núcleo de integração de sua posição 
original. Em 2012, a área com maior potencial de visibilidade, foi reduzida em grande proporção 
e, perdendo intensidade, deslocou-se para o centro-sul do conjunto. Além das novas 
construções, alguns blocos ergueram muros, isolando-se do espaço público: surgiram 

condomínios fechados com administração própria e independente dos demais. O fechamento 
individual dos blocos resultou no surgimento de áreas de grande segregação (Figura 60). 

                                                   
69 Embora não seja objetivo desta pesquisa identificar as motivações dos moradores em construir as garagens e 
acréscimos de novos cômodos aos blocos, conversas informais com moradores durante a fase de entrevista 
apontaram que a principal motivação das novas construções era a necessidade por um espaço fechado que 
pudesse garantir a segurança dos veículos. Não havendo restrição de outros moradores, ou da prefeitura, as 
garagens se multiplicaram e, num processo natural de resposta a necessidades comunitárias, começaram a ser 
transformadas em comércio de serviços até se transformar em moradias de aluguel como complemento de renda 
aos próprios moradores do Serrambi 1. 
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Figura 59– Grafo de visibilidade por integração do Conjunto Serrambi 1 em 

1984 

 
 

Figura 60–Grafo de visibilidade por integração do Conjunto Serrambi 1 em 
2012 

 
Por outro lado, a redução dos espaços públicos resultante da fragmentação do S1 

proporcionou mais acessibilidade visual do ponto de vista local. O discurso da segurança que se 
aplica aos condomínios fechados como justificativa para o fechamento dos blocos poderia ser 
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verificado através da representação e análise de partes do conjunto, considerando a micro-
escala de convivência das pessoas no entorno imediato aos blocos. O surgimento das barreiras 
diminuiu a distância das áreas controláveis visualmente, permitindo mais facilmente a 
identificação de estranhos em um espaço constituído, originariamente, por grandes áreas livres 
públicas70. 

Além disso, não foi considerada a topografia, pelas limitações da própria ferramenta, que 
naturalmente é importante na análise dos novos padrões espaciais surgidos com as construções, 
embora existam garagens, muros e cercas tanto nas depressões quanto nos cumes das dunas e 
morros existentes no conjunto (Figuras 61 e 62). 

Figura 61 – Topografia acidentada no S1 

 
 

                                                   
70 Esta observação não tem o objetivo de propor que a redução da proporção de áreas livres tenha sido boa ou má, 
para estranhos, visitantes ou moradores do conjunto, mas principalmente tornar relativo o entendimento dos efeitos 
da forma sobre os desejos da comunidade que utiliza o espaço, especialmente quanto ao seu uso, demonstrando 
que para classificar padrões espaciais como positivos ou negativos é necessário antes identificar para quem eles 
são construídos e sobre que expectativas eles se consolidam. 
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Figura 62– Alguns blocos construídos sobre morros no S1 

 
 

4.4 A escala local: o Serrambi 2 

A geometrização e o zoneamento dos espaços foram utilizados de maneira distinta nos 

arranjos espaciais dos dois Serrambi. No S2 são foi prevista a circulação de carros no espaço 
interno; os estacionamentos foram locados na face externa do conjunto, concentrando os 
equipamentos de uso público no centro (distribuídos em três áreas), destinando-o à circulação 
exclusiva de pedestres (Figura 63). Os blocos foram dispostos de modo a reservar uma menor 
proporção de espaço público em relação ao espaço privado. 

A configuração espacial do S2 resultou em padrões espaciais distintos, já em sua 
concepção, observada sob os mesmos parâmetros da análise do S1. Foram adotados os 
mesmos procedimentos de representação e análise do S1: modelagens axiais automáticas e 
manuais, com sua quantificação a partir da modelagem manual. 
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Figura 63 – Projeto do Serrambi 2 original 

 
Fonte: Arquivo próprio da administração do condomínio Serrambi 2 

 

4.4.1 Representação axial 

No S2, a forma retangular do conjunto, suas menores dimensões e proporções e sua 
relação com a malha urbana são as principais diferenças configuracionais em relação ao S1. Em 
1995, quando os moradores começaram a ocupá-lo, era possível acessar o conjunto a partir de 
qualquer ponto das vias adjacentes, portanto, o mapa axial do S2-1995 incorpora a rua ao 
espaço do conjunto, já que não havia barreiras que restringissem ou impedissem o livre acesso 
do pedestre. As Figuras 64 e 65 são os mapas axiais de integração (HH) Rn de todas as linhas e 
a modelagem manual com o menor número das mais longas linhas do S2-1994, 
respectivamente. 

Na modelagem automática, assim como no S1, o núcleo de integração concentra-se na 
área central e se espraia longitudinal e diagonalmente no sentido norte-sul e noroeste-sudeste 
do conjunto, no entanto apresenta menos intensidade de concentração, o que sugere maior 
dissipação de rotas de acesso e menos oportunidades de encontro randômico expressivo. 

 

Áreas para construção de 
equipamentos comunitários 

Estacionamentos 
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Figura 64–Representação axial de todas as linhas de integração (HH) Rn do 

Conjunto Serrambi 2 em 1994 

 
 

Figura 65–Representação manual axial com o menor número das mais longas 
linhas de integração (HH) Rn do Conjunto Serrambi 2 em 1994 
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A modelagem manual confirma a predominância do eixo de acessibilidade longitudinal 

noroeste-sudeste que atravessa todo o conjunto em sua extensão mais longa. Assim como no 
S1, o núcleo integrador atravessa e permeia todo o conjunto, caracterizando o que Holanda 
(2002, p. 457) afirmou ser um “tipo generalizado presente na forma urbana modernista”. 

Tabela 10–Medidas sintáticas do Serrambi 2 – 1994 
  
  Conectividade Integração 

(HH) Rn 
Integração 

(HH) R3 
Comprimento 

de linhas 
Profundidade 

média 
Mais integradas, 
(+) conectadas, 

(+) longas e profundas 

nº de linhas 14 13 15 13 10 
Percentuais 26,42% 25,53% 28,30% 24,53% 18,87% 

Integradas, 
conectadas, longas e 

profundas 

nº de linhas 11 25 25 24 22 
Percentuais 20,76% 47,17% 47,17% 45,28% 41,51% 

Intermediárias 
nº de linhas 15 11 9 6 12 
Percentuais 28,30% 20,76% 16,98% 11,32% 22,64% 

Segregadas, 
(-) conectadas, curtas 

e rasas 

nº de linhas 10 3 3 4 1 
Percentuais 18,87% 5,66% 5,66% 7,55% 1,89% 

Mais segregadas, 
pouco conectadas, 
(+) curtase(+) rasas 

nº de linhas 3 1 1 6 8 

Percentuais 5,66% 1,89% 1,89% 11,32% 15,09% 
 

Diferente das grandes dimensões do S1, o S2 permitia que com muito menos passos 
topológicos se chegasse de um ponto a outro e a menor distância física entre barreiras 
potencialmente favoreceu um maior controle dos moradores sobre espaço. Tanto no nível local 
quanto global era um sistema muito integrado,bem conectado, raso e com predominância de 
linhas mais longas.Segundo Netto, Saboya e Vargas (2012), esses atributos espaciais estão 
associados às configurações urbanas modernistas. Tais configurações têm como característica 

marcante os grandes espaços convexos cegos71. 

A partir da construção do muro72, ainda no primeiro ano de ocupação do conjunto, a 
relação espaço interno x externo foi alterada, mas pouco comprometeu os níveis de 
acessibilidade internos ao conjunto. Nas representações automática e manual do S2-2012, a rua 

                                                   
71 Não é objetivo deste trabalho verificar o quão cegos são os espaços convexos constituintes dos sistemas, ou 
identificar seus níveis de distributividade. Porém, cabe destacar que, segundo Holanda (2002), espaços convexos 
cegos são caracterizados pelo pouco ou nenhum número de aberturas do espaço interior para o exterior. Essa 
medida está associada ao conceito de distributividade, ou seja, quanto maior o número de ligações/acessos entre 
espaços, maior o nível de distributividade. 
72 A linha guia interna do meio fio da calçada que circunda o conjunto foi considerada o limite entre o espaço externo 
x interno do S2. Esse foi o limite entendido pela população quando optou por construir o muro que o isolou do 
espaço urbano aberto. 
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foi isolada do conjunto e a construção da sede no centro do condomínio provocou uma sensível 
dispersão do núcleo de integração que ainda atravessa todo o conjunto, mantendo-se no sentido 
noroeste-sudeste (Figuras 66 e 67). 

 
Figura 66– Representação axial de todas as linhas de integração (HH) Rn 

do Conjunto Serrambi 2 em 2012 

 
 

Figura 67– Representação manual axial de todas as linhas de integração 
(HH) Rn do Conjunto Serrambi 2 em 2012 
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Tabela 11–Medidas sintáticas do Serrambi 2 – 2012 
  
  Conectividade Integração 

(HH) Rn 
Integração 

(HH) R3 
Comprimento 

de linhas 
Profundidade 

média 
Mais integradas, 
(+) conectadas, 

(+) longas e profundas 

nº de linhas 15 14 14 13 13 
Percentuais 26,79% 25,00% 25,00% 23,21% 23,21% 

Integradas, 
conectadas, longas e 

profundas 

nº de linhas 10 23 23 23 23 
Percentuais 17,86% 41,07% 41,07% 41,07% 41,07% 

Intermediárias 
nº de linhas 15 12 12 10 9 
Percentuais 26,79% 21,43% 21,43% 17,86% 16,07% 

Segregadas, 
(-) conectadas, curtas 

e rasas 

nº de linhas 10 4 4 5 2 
Percentuais 17,86% 7,14% 7,14% 8,93% 3,57% 

Mais segregadas, 
pouco conectadas, 
(+) curtase(+) rasas 

nº de linhas 6 3 3 5 9 

Percentuais 10,71% 5,36% 5,36% 8,93% 16,07% 
 

A representação axial manual do S2-2012 gerou um sistema de 56 linhas que confirmou 
que a construção do muro não alterou os níveis de acessibilidade internos do conjunto. Sua 
maior consequência foi a perda dos níveis de permeabilidade e alteração radical da relação entre 
espaço externo x interno. A concordância entre integração Rn e integração R3 indica que 
propriedades globais e locais tiveram efeitos semelhantes sobre a configuração espacial do S2-
2012. O sistema tornou-se mais profundo e a construção da sede do condomínio e do muro 
ocasionaram o surgimento de linhas mais curtas, diminuindo a distância média entre barreiras. 

4.4.2 Grafos de visibilidade 

O núcleo de integração da acessibilidade visual proporcionada pelo arranjo dos blocos 
no S2-1995 se dava de modo mais distribuído em todo o espaço livre do conjunto. As duas áreas 
reservadas para a construção dos equipamentos de uso público concentravam os maiores 
campos visuais de todo o sistema e, caso viessem a ser construídos, potencialmente 
possibilitariam as maiores probabilidades de encontro de pessoas. 

A articulação política dos moradores, descrita no item 2.3.2, que impediu a construção 
de garagens nos moldes do S1, pode ter sido facilitada pelo melhor controle visual sobre o 
espaço como um todo e associada às menores distâncias entre blocos e menor proporção de 
áreas públicas (Figura 68). 
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Figura 68–Grafo de visibilidade por conectividade do Conjunto Serrambi 2 em 1994 

 
 

Figura 69 –Grafo de visibilidade por conectividade do Conjunto Serrambi 2 
em 2012 
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A construção do muro provocou o surgimento de áreas mais segregadas nas bordas do 

sistema, além de excluir a relação com a rua, originalmente integrada ao conjunto. O núcleo de 
integração, antes mais espalhado, concentrou-se nas áreas centrais e a locação da sede do 
condomínio no centro pouco comprometeu a visibilidade nas áreas reservadas à construção dos 
equipamentos públicos. 

Guardemos as considerações até agora apresentadas, elas serão retomadas adiante, na 
análise comparativa entre conjuntos. 

4.5 Padrões sociais 
 Este estudo avalia os efeitos da forma original dos conjuntos sobre transformações 
espaciais decorrentes da ocupação dos moradores. Para tanto, realizou-se a coleta de dados 
primários sobre padrões sociais que pudessem ser relacionados a essas transformações. 
Destarte, esta etapa consiste na busca pela classificação de grupos residentes e majoritários 
(com características sócio financeiras semelhantes) em ambos os conjuntos, afim de identificar 
uma possível atuação social sobre as transformações espaciais nos Serrambi 1 e 2. 

As entrevistas tiveram um caráter exploratório quanti-qualitativo elencando algumas 
variáveis, através de questões objetivas, e com foco sobre os dados dos proprietários, já que 
cabe a esse grupo em específico as decisões sobre como, quanto e de que maneira 
investimentos individuais ou coletivos podem ser aplicados, resultando em intervenções físicas 
sobre o espaço condominial73. Excluem-se, portanto, quaisquer referências a respeito dos 
inquilinos depois de demonstrado nos recortes do universo total de entrevistados. 

A pesquisa se deu em dois momentos, cruzando variáveis em cada período e conjunto 
pesquisado: 1 – As entrevistas possibilitaram a identificação de padrões sociais majoritários e o 
isolamento dos proprietários para a fase seguinte; 2 – A consulta em cartório possibilitou a 

identificação, ainda que mais restrita, de indicadores mínimos que pudessem agrupar os 
proprietários originais em padrões sociais específicos. Permitiu ainda que fossem levantadas as 

                                                   
73 Ressalta-se que o objetivo deste trabalho é identificar como a configuração espacial original dos conjuntos atuou 
sobre as transformações que se seguiram após a ocupação dos moradores, ou seja, nosso foco está no espaço 
arquitetural. Os indicadores sociais são tomados como variáveis complementares buscando identificar possíveis 
relações entre transformações espaciais e padrões sociais sem, apesar de reconhecermos a importância, um maior 
aprofundamento. 
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médias de tempo de permanência de cada proprietário, por apartamento, em cada conjunto, 
assim como seus índices de mobilidade74. 

O universo total dos conjuntos era de 960 unidades, entrevistamos 454 moradores 
(47,29%) dos quais 294 (64,75%) eram proprietários (Tabela 12). 

 Tabela 12–Universo e recortes de pesquisa 

 
Total Entrevistas Inquilinos Proprietários Percentual válido total sobre o 

número de entrevistas 
Serrambi 1 504 232 92 140 59,48% 
Serrambi 2 456 222 66 156 70,27% 

Totais 960 454 160 292 64,31% 

A discussão dos dados segue a ordem de: primeiro apresentar e sintetizar as variáveis 
isoladas (dados gerais) para em seguida cruzar os que identificamos como mais relevantes 
neste estudo. As análises comparativas seguem o seguinte esquema: 

Primeira análise Segunda análise Terceira análise 
Conjunto Serrambi 1 Conjunto Serrambi 2 Serrambi 1 x Serrambi 2 

1984 x 2012 1994 x 2012 2012 x 2012 

 Antes da discussão sobre os padrões sociais identificados na pesquisa, cabe destacar 
um fato importante para sua compreensão: quem foram os grupos que iniciaram as 
transformações espaciais nos Serrambi? O Conjunto Serrambi 2 foi entregue aos moradores em 
fevereiro de 1995, o muro começou a ser erguido em outubro de 1995, ou seja, a população 
original foi a responsável pelo primeiro cercamento e isolamento do conjunto em relação à malha 
urbana. O Conjunto Serrambi 1 foi entregue em fevereiro de 1985 e as primeiras construções no 

espaço público datam do início da década de 1990, seis a sete anos após sua entrega. 
Entendemos que também foram os moradores originais que começaram a modificar o espaço. 
Vejamos os dados que comprovam essa hipótese. 

A amostra por renda domiciliar revelou que houve uma manutenção dos grupos 
originais, em ambos os conjuntos. Em outras palavras, houve substituição de pessoas ao longo 
do tempo, porém os novos moradores se enquadram no mesmo perfil social que era esperado 
                                                   
74 Neste trabalho, define-se índice de mobilidade a relação entre o número de proprietários por unidades 
habitacionais que aqui serão classificados em moradores primários, secundários, terciários ou quaternários, de 
acordo com a ordem de compra do imóvel no conjunto. 
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para os conjuntos e determinado pelo INOCOOP. O Instituto priorizava o atendimento a famílias 
a partir de 4 salários mínimos, chegando até 10 ou 12 em alguns casos. Especificamente nos 
Serrambi, era exigida uma renda média de 4 a 7 salários, segundo moradores originais (que não 
autorizaram a reprodução dos documentos para comprovação em anexo a esta dissertação). 

Tabela 13–Amostra por renda média domiciliar 
Caracterização Socioeconômica 

  Total de moradores Proprietários 
  S1 S2 S1 S2 

01 a 03 Salários 51,30% 45,33% 43,17% 43,59% 
04 a 05 Salários 29,13% 35,11% 30,94% 33,33% 

Mais de 05 Salários 13,91% 17,33% 19,42% 21,15% 
Não Respondeu 5,66% 2,23% 6,47% 1,93% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Na entrega das unidades o mutuário deveria comprovar a renda acima de 4 salários 
mínimos para concretizar sua aquisição. Considera-se, portanto, que 100% dos primeiros 

compradores deveriam ter renda acima de 4 salários.  As entrevistas revelaram que 50,36% dos 
proprietários residentes no Serrambi 1 e 54,48% da unidade 2 ainda se situam nessa faixa 
salarial no ano de 2012 (tabela 13). Acrescente-se a esse número os proprietários não 
residentes, que não foram entrevistados, resultando em ampla maioria de proprietários com a 
mesma faixa salarial desde a entrega dos conjuntos. Desse modo, a análise inicial dos dados 
sobre renda aponta para a manutenção, com pequena variação, dos grupos comparando a 
situação original com a atual e uma similaridade entre as populações dos dois conjuntos. 

Os Serrambi foram construídos em regime de cooperativa para atender a uma 
população específica, especialmente limitada à questão da renda. Originariamente, ambos foram 
ocupados, em sua maioria, por funcionários públicos, comerciantes e técnicos industriários. A 
pesquisa revelou que houve pouca variação quanto à qualificação profissional nos proprietários, 
considerando tanto as situações original e atual, quanto entre conjuntos75. Destaca-se o 
aumento no número de aposentados no Serrambi 1 (talvez relacionado à maior permanência dos 
moradores originais). 

 

                                                   
75 Nas pesquisas que já se desdobram a partir desta dissertação, outras variáveis já estão sendo inseridas para 
complementar a informação de cartório, dadas pela imprecisão nas descrições das escrituras. 
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Tabela 14–Índice percentual de profissões em ambos os conjuntos 

 S1 S2 

 1985 2012 1995 2012 
Autônomo 1,22% 2,03% 5,97% 8,99% 
Funcionário público 24,39% 22,97% 22,39% 23,28% 
Profissional liberal 4,27% 4,05% 5,47% 5,29% 
Do lar 9,76% 8,78% 13,43% 15,34% 
Aposentado 1,22% 7,43% 1,49% 2,65% 
Professor 7,93% 8,78% 8,96% 6,88% 
Comerciante 11,59% 13,51% 8,96% 8,47% 
Bancário 6,71% 3,38% 6,97% 5,29% 
Estudante 0,61% 1,35% 1,99% 4,76% 
Técnico 5,49% 4,73% 10,95% 10,58% 
Militar 7,32% 4,73% 3,48% 1,59% 
Industriário 12,20% 6,76% 5,97% 2,65% 
Outros 7,32% 11,49% 3,98% 4,23% 
TOTAL 100,00% 100% 100,00% 100% 

O tempo de permanência nos conjuntos se mostrou o indicador com maior índice de 
diferença entre os dados analisados (Tabela 15). Considerando a população total, há certa 
equivalência entre as faixas temporais consideradas, contudo, o nosso grupo prioritário 
(proprietários) apresentou grande variação. Considerando os últimos quinze anos, a população 
residente compreende 50,36% dos proprietários no Serrambi1 e 72,44% no Serrambi 276. Em 
outras palavras, de um modo geral a população do S1 é mais antiga do que a do S2. Esse dado 
interage com a informação levantada nos cartórios que indica que, em média, houve uma maior 
mobilidade de proprietários no Serrambi 2 do que no Serrambi 1 (Tabela 16). 

Tabela 15 - Amostra por tempo de permanência. 
Caracterização Socioeconômica 

  Geral Proprietários 
  S1 S2 S1 S2 

01 a 05 Anos 40,43% 47,56% 18,71% 30,77% 
06 a 10 Anos 18,70% 23,11% 21,58% 28,85% 
11 a 15 Anos 10,00% 9,78% 10,07% 12,82% 

Mais de 15 Anos 30,87% 19,56% 49,64% 27,56% 
Total 100% 100% 100% 100% 

Quase metade dos apartamentos do S1 é composto por proprietários primários, ou seja, 
são os únicos moradores desde a entrega do conjunto. Apartamentos que já tiveram mais de um 
                                                   
76 Não se deve desconsiderar que as primeiras construções em ambos os conjuntos foram realizadas pelos 
moradores originais. 
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proprietário representam 50,48% no S1 e 62,96% no S2, sendo que deste (S2) 43,70% é 
constituído por unidades que tiveram apenas dois proprietários. 

Tabela 16–Amostra por nível de mobilidade 
Caracterização socioeconômica 

Nº de proprietários/unid. Serrambi 1 Serrambi 2 
Primários 48,57% 37,04% 

Secundários 27,62% 43,70% 
Terciários 18,10% 17,04% 

Quaternários 4,76% 2,22% 
5 ou mais moradores 0,95% - 

De acordo com o arquiteto Eudes Galvão Montenegro estimava-se que o arranjo familiar 
básico deveria ser composto por 4 pessoas, sendo o núcleo constituído por pai, mãe e 2 filhos77. 
As entrevistas revelaram que a maioria das unidades ainda são habitadas por esse arranjo 
domiciliar. Além da pouca variação no núcleo familiar tradicional, destacou-se a grande 
incidência de famílias chefiadas pelas mulheres, inclusive sem a presença do companheiro, e o 
grande número de pessoas morando sozinhas (Tabela 17). 

Tabela 17–Amostra por arranjo domiciliar em 2012 
Caracterização socioeconômica 

  Geral Proprietários 
  S1 S2 S1 S2 

Casal 12,17% 10,22% 11,51% 12,18% 
Casais e Filhos 31,74% 32,00% 35,97% 36,54% 

Pais e Filhos e Parentes 3,48% 6,22% 2,88% 5,77% 
Avós, Pais e Filhos 8,26% 1,78% 8,63% 1,92% 

Mãe e Filhos 14,78% 20,00% 14,39% 22,44% 
Avós e Netos 1,30% 1,33% 0,72% 1,92% 

Casal e Parentes 0,87% 2,67% 1,44% 0,64% 
Irmãos e Parentes 5,22% 8,89% 5,76% 7,05% 
Pessoas sozinhas 10,87% 11,56% 12,95% 10,26% 

Outros/Amigos 11,31% 5,33% 5,75% 1,28% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

                                                   
77 Esta é uma das informações que merece maior aprofundamento em pesquisas posteriores. Não foi realizado, e 
nem era o objetivo da pesquisa, um levantamento aprofundado sobre as expectativas sociais de utilização do 
espaço domiciliar ou condominial. Segundo Montenegro (2013), a expectativa sobre o arranjo familiar não interferiu 
nas decisões de projeto, embora existisse um entendimento sobre como as famílias que utilizariam aquele espaço 
deveriam ser estruturadas. 
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Ao descrever e analisar os dados apresentados, faz-se necessário o resgate da primeira 

informação deste tópico: foram as populações originais que iniciaram as transformações 
espaciais dos conjuntos Serrambi. Desse modo, a alteração dos padrões espaciais não estaria 
relacionada a alterações nos padrões sociais. 

Assumimos, no início desta dissertação, que espaço e sociedade se relacionam 
mutuamente e que a alteração de uma parte, ou de relações existentes entre as partes, altera as 
outras partes e suas relações. Contudo, considerando que nosso objetivo foi analisar o espaço 
original proposto pelos arquitetos, identificando atributos que pudessem ter facilitado o modo 
como foi transformado e analisando suas propriedades espaciais através das ferramentas e do 
referencial teórico-metodológico proposto pela Sintaxe Espacial, ficou claro que as 
transformações espaciais dos conjuntos Serrambi não estão diretamente relacionadas à pessoa 
e sim ao espaço. Não se discutiu aqui intenções sociais, e sim fatos: o espaço modificado sofreu 
ações das pessoas, mas não estão relacionadas a mudanças de padrões sociais, pelo menos 
não associados aos aspectos estudados. 

Houve maior rotatividade no Serrambi 2 do que no Serrambi 1. Entretanto, houve certa 
manutenção das populações. De um modo geral a família tradicional constituída de pai, mãe e 2 
filhos, com variação de famílias chefiadas por mães e filhos, ainda são a maioria dos 
proprietários residentes nos dois conjuntos. A renda original prevista, a partir de 4 salários 
mínimos permaneceu como a faixa de renda predominante, e as profissões prioritárias que 
atendiam aos requisitos estabelecidos pela Cooperativa Morro Branco ainda são majoritárias. 
Esses dados se repetem com pequenas variações quando comparamos o S1 com o S2. 

A primeira parte deste capítulo evidenciou como os atributos espaciais originais dos 
conjuntos Serrambi 1 e 2 – neste caso analisadas a forma interna e a localização – foram 
elementos facilitadores do processo de transformação espacial, embora não se desconsiderem 

outros elementos que podem ter atuado direta ou indiretamente e que não são alvo de nossa 
investigação. 

É provável que na entrega do S2, no S1 já se tivesse iniciado a transformação e de 
alguma maneira o “mal” exemplo do conjunto ao lado fosse uma imagem a ser refutada por seus 
moradores, iniciando um processo de articulação política. Outras hipóteses podem ser 
levantadas e posteriormente estudadas. Por hora destaca-se que o modo como foi estruturado 
cada conjunto originariamente, independente de mudanças no padrão social dos moradores, já 
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indicava outras possibilidades de ocupação e uso do espaço, diferente das expectativas 
depositadas nos projetos originais. O próximo tópico resume os achados mais importantes desta 
análise. 

4.5.1. Comparando padrões sociais 

Nossa opção foi a de isolar a variável renda, ainda que se admita que essa variável por 
si só não seja suficiente para responder a questão pesquisa. Nesta pesquisa a variável renda 
funcionou como um primeiro indicador, já que aspectos financeiros definiam, em primeira 
análise, o perfil do grupo a que se destinavam os conjuntos. A partir desta, as demais variáveis 
das entrevistas (número de pessoas, tempo de moradia e arranjo domiciliar) foram cruzadas 
para identificação do padrão social em ambos os conjuntos e posteriormente foi feita uma 
análise comparativa, a partir dos principais indicadores, de características majoritárias quanto à 
renda, idade, gênero e tempo de moradia. Nesta etapa foram considerados apenas os 
proprietários residentes que responderam a todas as questões, ou seja, 9 questionários (de um 
total de 140) no S1 e 3 (de 156 no total) no S2 foram desprezados. Os resultados desses 
cruzamentos são agora apresentados e discutidos. 

Os grupos foram divididos em faixas que vão de 1 a 3, 4 a 5 e mais de 5 salários em 
razão de o conjunto ter sido construído para grupos com mais de 4 salários e, pela hipótese 
inicial, de que haveria um processo de mudança de grupos que estaria relacionado às 
transformações verificadas, ou seja, teria havido substituição (no caso do Serrambi 2) da 

população original por uma população de maior poder aquisitivo e, no caso do Serrambi 1, por 
um grupo com menos renda78. 

Os gráficos abaixo demonstram os resultados do cruzamento entre variáveis do 
Serrambi 1 cujos principais resultados são resumidos a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                   
78 Os resultados totais das entrevistas, e seus cruzamentos, são apresentados nas tabelas do Apêndice 4. 
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Serrambi 1 - Arranjo domiciliar de residentes há mais de 15 anos e renda entre 4 a 5 salários 
(10 questionários)
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Serrambi 1 - Arranjo domiciliar de residentes  até 5 anos e renda maior que 5 salários (10 
questionários)
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Serrambi 1 - Arranjo domiciliar de residentes entre 6 a 10 anos e renda maior que 5 salários 
(2 questionários)
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Serrambi 1 - Arranjo Domiciliar de residentes entre 11 e 15 anos e renda maior que 5 salários 
(10 questionários)
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Serrambi 1 - Arranjo domiciliar de residentes há mais de 15 anos e renda  maior que 5 
salários (12 questionários)
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 45% dos proprietários residentes (63 unidades) tem renda entre 1 e 3 salários 

mínimos; destes, 
o 23 respondentes (36,50%) afirmaram morar no conjunto há menos de 5 

anos, sendo que em sua maioria (18 unidades) é composta por famílias 
tradicionais79 com 2 ou 3 pessoas, ou mães solteiras com filhos. 5 
unidades são habitadas por famílias tradicionais com 2 filhos; 

o Considerando os últimos 15 anos, 52,38% (34)das unidades são 
compostaspor arranjos domiciliares estruturados, em sua maioria, por 
famílias tradicionais ou mães solteiras com filhos; 

 55% dos proprietários residentes (68 unidades) tem renda acima de 4 salários 

mínimos, destes; 
o 28 respondentes moram no conjunto há menos de 5 anos, a maior parte 

(23 unidades) é composta por famílias de 2 a 3 pessoas – famílias 
tradicionais ou mães solteiras com filhos; 

o 22 apartamentos (32,35%) são ocupados por moradores originais e, em 
sua maioria (14 unidades), compostos por famílias tradicionais ou mães 
solteiras com filhos. 

o Dos 68 entrevistados, 18 (26,47%) moram no conjunto há até 15 anos, 
indicando uma renovação de população, mas não de perfil de renda. 

Em resumo, as entrevistas demonstraram que, apesar da alta renovação da população 
ocorrida nos últimos 15 anos, o grupo majoritário ainda é composto por famílias que se 
enquadram no padrão social original a que se destinava o Serrambi 1. Houve um aumento 
significativo de pessoas com menor poder aquisitivo, chegando quase a metade dos moradores, 
especialmente considerando os últimos cinco anos. Este poderia ser um indicador social de 
atuação sobre o padrão de transformação verificado no Serrambi 1. Entretanto, cabe mais uma 
vez ressaltar que as primeiras construções no espaço público ocorreram há cerca de 20 anos, 
realizadas pela população original que está enquadrada na maior faixa de renda e com o mesmo 

número de pessoas e arranjo domiciliar por apartamento. 

Vejamos os resultados do Serrambi 2: 

 

                                                   
79 Famílias constituídas por casais heterossexuais com um ou dois filhos. 
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Serrambi 2 - Arranjo domiciliar de residentes até 5 anos e renda até 3 salários (27 
questionários)
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Serrambi 2 - Arranjo domiciliar de residentes entre 6 e 10 anos e renda até 3 salários (23 
questionários)
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Serrambi 2 - Arranjo domiciliar de residentes entre 11 e 15 anos e renda até 3 salários (8 
questionários)
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Serrambi 2 - Arranjo domiciliar de residentes há mais de 15 anos e renda até 3 salários (10 
questionários)
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Serrambi 2 - Arranjo domiciliar de residentes até 5 anos e renda entre 4 a 5 salários (12 
questionários)
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Serrambi 2 - Arranjo domiciliar de residentes entre 6 e 10 anos e renda entre 4 a 5 salários 
(12 questionários)
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Serrambi 2 - Arranjo domiciliar de residentes entre 11 a 15 anos e renda entre 4 a 5 salários 
(9 questionários)
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Serrambi 2 - Arranjo domiciliar de residentes há mais de 15 anos e renda entre 4 a 5 salários 
(19 questionários)
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Serrambi 2 - Arranjo domiciliar de residentes até 5 anos e renda maior que 5 salários (9 
questionários)
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Serrambi 2 - Arranjo domiciliar de residentes entre 6 e 10 anos e renda maior que 5 salários 
(9 questionários)
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Serrambi 2 - Arranjo domiciliar de residentes entre 11 e 15 anos e renda maior que 5 salários 
(3 questionários)
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Serrambi 2 - Arranjo domiciliar de residentes há mais de 15 anos e renda maior que 5 salários 
(12 questionários)
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 A população de proprietários residentes com renda entre 1 e 3 salários mínimos 

corresponde a 44,44% dos entrevistados (68 unidades no total), destes; 
o 27 proprietários (39,70%) moram no conjunto há menos de 5 anos, 

cujos arranjos domiciliares formados por famílias tradicionais ou mães 
solteiras com filhos (três a quatro pessoas por apartamento) representa 
40,74% (11 unidades); 

o 31 famílias (45,58%) residem no conjunto há menos de 15 anos, das 
quais 15 são constituídas por famílias tradicionais ou mães solteiras 
com filhos; 

o 10 (14,70%) das 68 unidades identificadas são compostas por 
moradores originais; 

 O grupo formado por moradores com renda acima de 4 salários mínimos (85 

unidades) representa 55,55% dos entrevistados, destes: 
o Dos entrevistados, 21 (24,70%) proprietários são residentes há menos 

de 5 anos,sendo que 6 (28,57%) deles são ocupados por famílias 
tradicionais ou mães solteiras com filhos (três a quatro pessoas por 
apartamento); 

o 33 (38,82%) proprietários moram no conjunto há menos de 15 anos e 
são ocupados, em sua maioria, por famílias tradicionais ou mães 
solteiras com filhos (24 unidades); 

o A população original com esta faixa de renda é composta por 31 
unidades (36,47%). 

A população do S2 é constituída, em sua maioria, por grupos com os mesmos padrões 
sociais comparados ao S1. Famílias tradicionais ainda são maioria em qualquer arranjo de 
cruzamento verificado, embora registre-se um alto índice de famílias chefiadas por mulheres, 
sem a presença do companheiro como gestor. Entre os proprietários, o grupo com menor renda 
é equivalente ao S1 (63 unidades para o S1 e 68 unidades para o S2), representando 45% e 

44,44%, respectivamente. Os proprietários residentes há menos de cinco anos, em ambos os 
conjuntos, estão majoritariamente classificados no grupo com menor renda, ou seja, havendo 
essa coincidência qualitativa, não se confirma a hipótese original de que estaria havendo um 
processo de gentrificação no Serrambi2. 
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Comparativamente e analisando os últimos 15 anos, o Serrambi 1 tem uma população 

residente com renda pouco inferior à do Serrambi 2: 

Tabela 18 – Análise comparativa da renda das populações em relação ao tempo de moradia 

 

Serrambi 1 Serrambi 2 
1 a 3 salários mais de 4 salários 1 a 3 salários mais de 4 salários 

absoluto percentual absoluto percentual absoluto percentual absoluto percentual 

residentes 
até 15 anos 34 23,64% 46 32,21% 58 37,65% 54 35,09% 

residentes  
com mais de 

15 anos 
29 29,07% 22 15,07% 10 6,89% 31 20,35% 

Em síntese, a população atual de proprietários residentes com renda equivalente à 
exigida pelo INOCOOP para o Serrambi 1 representa hoje 47,28%. No Serrambi 2, essa 
população representa 55,44%, indicando que houve um alto índice de substituição da população 
original, entretanto essa mudança registra-se em ambos os conjuntos de modo quase análogo. 

Em todos os grupos e cruzamentos, as famílias tradicionais ainda são maioria e houve maior 
mobilidade no S2 do que no S1. O número de pessoas por unidade habitacional ainda prevalece 
entre três a quatro pessoas, cujas rendas basicamente vêm das mesmas ocupações, 
comparadas as situações originais de ambos. 

Figura 70–Gráfico comparativo da renda das populações em relação ao tempo de moradia 

 

Portanto, não foram encontrados indicadores sociais significativamente distintos capazes 
de dar suporte à hipótese inicial que sugeria haver um processo de gentrificação em curso 
relacionado às transformações espaciais dos conjuntos analisados. Outros indicadores, ou 
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outras variáveis sociais, podem ser avaliados, em fases subsequentes, na busca por uma 
análise mais ampla e aprofundada sobre como a sociedade atuou nesse processo. 

Por hora, no tópico que se segue, retomaremos a questão condutora e o objetivo da 
pesquisa: análise dos efeitos da forma original dos conjuntos sobre as transformações para 
discutir os achados finais desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novas Barreiras
OUTRAS PERMEABILIDADES

... toda ação humana no território ocorre mediante um arranjo espacial
que tem [...] uma dimensão sintática através da qual corpos se deslocam

(AGUIAR, 2012, p. 127)
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5. NOVAS BARREIRAS, OUTRAS PERMEABILIDADES 

Nos tópicos anteriores descrevemos como a forma pode ser entendida a partir de uma 
perspectiva sistêmica, ou seja, para a compreensão do todo é necessário muito mais do que a 
leitura sobre a soma das partes: é necessária a compreensão de que existe uma matriz de 
relações entre as partes e que a alteração de uma das partes, ou de qualquer relação entre elas, 
altera todo o sistema. 

Verificamos que paradigmas modernistas foram utilizados em políticas para habitação no 
Brasil, com reflexos nos padrões de expansão urbana das cidades brasileiras e que, no caso de 
Natal, os conjuntos habitacionais tiveram grande relevância na formação da espacialidade 
urbana. Demonstrou-se ainda que as cooperativas habitacionais foram uma das grandes 
responsáveis pelo rápido espraiamento da mancha urbana da cidade. 

Por fim descrevemos algumas propriedades configuracionais do espaço e da sociedade 
constituintes dos conjuntos Serrambi 1 e 2. Verificamos como foram estruturados os espaços 
nas concepções originais e como a inserção de novas barreiras alterou a ordem espacial, 
atuando sobre determinados padrões de movimento e controle visual do espaço como um todo. 

A análise configuracional, comparando as situações originais com as atuais, ou 
comparando os padrões sociais entre conjuntos atualmente, somou-se à verificação de que os 
grupos residentes permaneceram quase inalterados com o passar do tempo. Essa constatação 

reforçou a hipótese de que a forma espacial foi em grande parte um elemento de forte atuação 
sobre as transformações espaciais dos Conjuntos Serrambi. 

Nossa percepção de que dois dos conjuntos haviam tomado caminhos distintos, ainda 
que tenham na sua essência uma série de elementos comuns, tanto espaciais quanto sociais, foi 
o grande motivador da dissertação. Além disso, a fase de construção desses conjuntos iniciou-se 
com o Serrambi 1 e finalizou com o Serrambi 2. Em nossa percepção seria interessante observar 
como se “comportaram” essas unidades situadas nos extremos temporais, excluindo as 
unidades construídas no intermédio de tempo. 

Um dos pontos fundamentais para a compreensão dos efeitos da forma espacial original 
sobre os modos de uso e ocupação dos conjuntos pelos moradores passou pela quantificação 
do percentual de espaços livres sobre a área total dos conjuntos. Esse procedimento indicou o 
quão predominante eram os espaços livres sobre a massa edificada e constatou que a inserção 



 
Análise morfológica de transformações espaciais nos conjuntos Serrambi em Natal/ RN 157 

 
de novas barreiras no sistema de espaços livres do S1 alterou a proporção entre espaços 
públicos e privados, aproximando-o mais do modelo de ocupação informal de algumas cidades 
do que o padrão previsto no projeto inicial. A inclusão de novos usos às primeiras garagens 
construídas transformou-o em um sistema mais distributivo (Tabelas 18 e 19). 

Tabela 19–Relação entre barreiras e permeabilidades – S1 
 Classificação Original (1984)  Atual (2012)  

Barreiras/obstáculos  Edificações/muros/grades/cercas  6,79% 22,21% 

Permeabilidades 
Espaços livres/  

Jardins/áreas verdes e equipamentos públicos  64,04% 57,80% 
Estacionamento/trânsito de veículos  22,32% 19,99% 

Passeios de pedestre  6,85% 0,00% 

Total de permeabilidades 93,21% 77,79% 

 

Tabela 20 - Relação entre barreiras e permeabilidades – S2 
 Classificação Original (1984)  Atual (2012)  

Barreiras/obstáculos  Edificações/muros/grades/cercas  15,17% 16,40% 

Permeabilidades 
Espaços livres/  

Jardins/áreas verdes e equipamentos públicos  55,48% 38,94% 

Estacionamento/trânsito de veículos  20,21% 31,27% 
Passeios de pedestre  9,14% 13,39% 

Total de permeabilidades 84,83% 83,60% 

A alteração no sistema de barreiras e permeabilidades de ambos os conjuntos alterou 
suas propriedades espaciais originais. O Serrambi 1 perdeu inteligibilidade, tornando-se mais 
profundo e menos conectado na medida em que ocorreu a diminuição da proporção de espaços 
livres em relação ao sistema como um todo. A acessibilidade foi reduzida, ainda que sua relação 
com a rua não tenha sido comprometida. Ou seja, o acesso para o conjunto a partir de qualquer 

ponto da rua foi dificultado pela inserção das novas construções. Do mesmo modo, para o 
acesso ao interior dos blocos, foram criados espaços intermediários que possibilitaram maior 
controle dos moradores sobre o espaço. 

Por sua vez, o Serrambi 2 ganhou inteligibilidade e a alteração de sua relação com o 
espaço externo aumentou a profundidade média e diminuiu sua integração, em decorrência do 
surgimento de mais áreas segregadas, especialmente nos espaços entre o muro e os prédios. 
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Tabela 21– Resumo dos atributos a partir das médias do sistema 

 Inteligibilidade Profundidade Integração 
(HH) Rn 

Integração 
(HH) R3 Conectividade 

S1 – 1984 0,873 1,473 6,272 6,272 15,806 
S1 – 2012 0,746 3,928 1,686 2,208 6,806 
S2 – 1994 0,845 1,509 5,171 5,171 11,043 
S2 – 2012 0,951 1,724 4,196 4,205 11,225 

      
 

Figura 71– Resumo dos atributos a partir das médias do sistema 

 

Com a observação e leitura das propriedades espaciais representadas e quantificadas 
através da Sintaxe Espacial, verificou-se que, apesar da construção das novas barreiras, ambos 
os conjuntos mantiveram altos índices de permeabilidade (em grande parte proporcionado pelo 
alto percentual de áreas livres ainda existentes). O rigor geométrico dos projetos, quando 
comparados as situações espaciais dos conjuntos em 2012, subverteu o padrão simétrico de 
implantação dos blocos do S1, enquanto que o muro do S2 não comprometeu as relações 
estabelecidas entre as barreiras originais. O movimento (pedestres), que antes tendia a 
acontecer livremente nas concepções originais dos projetos, passou a ser induzido pelo padrão 
de ocupação informal característico no Serrambi 1, enquanto que no Serrambi 2 a elaboração de 
um projeto que o aproxima da configuração de condomínio clube, segrega espaço de veículos e 
pedestres, induzindo o movimento de acordo com as novas intenções de projeto. A Tabela 21 
resume essas características espaciais. 
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Tabela 22– Decodificação de variáveis espaciais dos conjuntos como projetados e atual 

 Serrambi 01 Serrambi 02 

 1984 2012 1994 2012 
Permeabilidade Alta Alta Alta Alta 

Forma de 
implantação Simetria Assimetria Simetria Simetria 

Integração (relação 
com a rua) Nexo externo Nexo semiexterno Nexo externo Nexo interno 

Movimento Informal Indução por 
ocupação Informal Indução por 

projeto 
Natureza simbólica Comunitário Semipúblico Comunitário Privado 

Nível de segregação 
dos blocos Baixo a médio Médio a alto Baixo a médio Médio a alto 

Uma vez percebido como sendo espaço sem dono, as áreas públicas foram convertidas 
em espaço de poucos. No caso do S1, cada um se apropria individualmente de partes do todo e 
no S2 a coletividade transforma o espaço de todos em um espaço exclusivo aos moradores e 
convidados. 

Nossa questão fundamental residia na análise e interpretação sobre os efeitos da forma 
espacial original sobre os padrões de uso e ocupação dos conjuntos como agentes potenciais de 
transformação do espaço pela sociedade. Verificou-se que, em comum a ambos, o espaço 
projetado privilegiava grandes áreas livres e públicas e a enorme desproporção existente entre 
espaços públicos e privados (espaços públicos que uma vez percebidos como sendo da 
comunidade puderam ser apropriados por qualquer um), associada a diversos outros fatores não 
abordados aqui como aspectos psicossociais, culturais ou permissividade da gestão pública, já 
seria um indicador de que este espaço inevitavelmente poderia sofrer algum tipo de privatização, 
como comprovado em diversos outros estudos. 

Identificadas as semelhanças, era necessário identificar as diferenças. Do ponto de vista 
morfológico,a possibilidade da entrada de veículos no espaço interno (no S1) e sua localização 
em uma via de grande acessibilidade, portanto com maior potencial de movimento, facilitou a 
construção das primeiras garagens e posterior transformação em comércios de serviços que 
atendiam as necessidades dos próprios moradores. Por sua vez, o S2 situado em uma via com 
menor acessibilidade, sua forma mais regular e menores distâncias entre blocos facilitaram a 
construção do muro, transformando-o em condomínio fechado. A configuração espacial do S2 
facilitou ainda uma articulação social de controle sobre o espaço, já que o arranjo entre barreiras 
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e permeabilidades promovia melhores campos visuais de qualquer ponto a qualquer ponto do 
conjunto que desestimulou a construção de garagens nos moldes de seu anterior. 

Figura 72– Mapas axiais do Serrambi 1 como projetado e atual 
Serrambi 1 – 1984  Serrambi 1 - 2012 

 

 

 

Figura 73– Mapas axiais do Serrambi 2 como projetado e atual 
Serrambi 2 – 1994  Serrambi 2 - 2012 

 

 

 

   

Defendemos que a forma espacial foi, em grande parte, facilitadora dos processos 
investigados. Sua localização em relação à estrutura espacial de Natal, especialmente em 
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relação à Av. Ayrton Senna, e a relação entre barreiras e permeabilidades atuaram no modo 
como o espaço foi apropriado pelos moradores80. 

O discurso da insegurança levou à construção das primeiras garagens. O mesmo 
discurso justificou os “cercamentos” dos blocos; a necessidade por serviços levou ao surgimento 
dos primeiros comércios dentro das garagens e, não encontrando resistência pela prefeitura, 
apesar de esforços de alguns moradores em não permitir a próxima etapa da ocupação, levou ao 
surgimento das primeiras residências adaptadas dentro das novas construções. Os grandes 
espaços livres foram fundamentais para a fragmentação do uso e o surgimento das novas 
barreiras. 

Enquanto no S1 manteve-se certa relação com a rua, ao mesmo tempo em que foi 
preservada a permeabilidade do exterior para o interior, no S2 rompeu-se essa relação, e o 
movimento voltou-se para dentro, alterando-se o nexo do exterior para o interior. 

Figura 74– Mapas de visibilidade do Serrambi 1 como projetado e atual 

Serrambi 1 – 1984  Serrambi 1 - 2012 

 

 

 

   

                                                   
80 Cabe ressaltar que mesmo com a ocupação progressiva do S1 a relação entre cheios e vazios ainda ocorre de 
maneira desproporcional (tabela 22), sugerindo que o processo de ocupação ainda não foi concluído e que em um 
curto espaço de tempo, é possível que novas construções continuem surgindo, ocupando o restante dos espaços 
livres do conjunto, especialmente isolando os blocos individualmente em condomínios fechados. 
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No Serrambi 2, localizado em uma via de menor acessibilidade, ficou mais fácil, assim 

que ocupado pelos primeiros moradores, construir o muro que o isolou da malha sem despertar 
maiores protestos da comunidade adjacente ou posição contrária da prefeitura. Sua forma 
compacta, com menor desproporção entre espaço público e privado, mais geometricamente 
ordenada, com espaços mais distributivos e visualmente mais controláveis, favoreceu a ação 
imediata nas primeiras tentativas de isolamento nos moldes do S1. As menores distâncias 
proporcionadas pela maior proximidade dos blocos podem ter favorecido o surgimento de um 

tipo de solidariedade diferente da dos moradores do S1. 

Acredita-se que a construção de um muro isolando todo o conjunto Serrambi 1 exigiria 
um esforço social e financeiro muito maior do que no Serrambi 2. Por sua vez, o surgimento de 
construções isoladas foi impedido pela ação direta dos moradores do S2 e facilitado pela própria 
configuração espacial que permitia um maior controle sobre o espaço e aproximava mais as 
pessoas no espaço, diferente do S1. 

Figura 75– Mapas de visibilidade do Serrambi 2 como projetado e atual 

Serrambi 2 – 1994  Serrambi 2 – 2012 

 

 

 

   

Observando os padrões sociais, ambos os conjuntos são majoritariamente ocupados por 
proprietários residentes desde sua entrega. Este é o grupo que promove as alterações, 
detentores do poder de investimento e/ou autorização para fazê-las, e é constituído em sua 
maioria por um grupo com características sociais semelhantes ao que se destinava à época de 
sua ocupação original: famílias de 3 a 4 pessoas, com faixa de renda entre 4 a 5 salários 
mínimos. A maior rotatividade dos proprietários no Serrambi 2 não representou necessariamente 
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um processo de gentrificação, e sim uma substituição da população original por outra com 
padrões sociais similares. No Serrambi 1, ocorre uma maior incidência de inquilinos, comparado 
à unidade 2, e houve uma menor rotatividade de moradores, ou seja, existe um número maior de 
moradores originais no S1 do que no S2. 

As relações existentes entre os dados sociais levantados e a análise configuracional 
indicam haver poucas, ou não haver, relações diretas entre os padrões sociais e as 
transformações espaciais estudadas o que provocou o abandono da hipótese original de 
mudança no padrão social. Entretanto, fica a impressão de que novas investigações poderiam 
ser realizadas, considerando outros aspectos além dos aqui analisados, que abordem a questão 
social como fator atuante no processo – fundamentalmente em razão de indícios de forte 
articulação política dos moradores do Serrambi 2 que, em menos de um ano após a entrega do 
conjunto, já erguiam coletivamente o muro cercando todo o conjunto e atualmente se organizam 
para construir uma série de equipamentos de lazer nos espaços livres. 

Confirmou-se, portanto, a hipótese de que forma e localização atuaram sobre as 
transformações espaciais nos conjuntos Serrambi após a ocupação dos moradores, 
independente dos aspectos sociais aqui investigados. O espaço de todos, ao ser entendido 
como de ninguém, tornou-se de poucos pela ação direta de alguns, processo facilitado pelo 
arranjo dos espaços livres em relação à massa construída e pela relação dos conjuntos com o 
contexto urbano no qual estão inseridos. 

Algumas limitações operacionais foram facilitadas com o desenvolvimento do CalcSyn®. 
Acreditamos que esta tenha sido uma contribuição para a pesquisa que utiliza a Sintaxe Espacial 
como referencial teórico-metodológico, embora a própria ferramenta ainda esteja em fase de 
experimento. 

Mas ainda há muito o que explorar.O CalcSyn® foi desenvolvido especialmente para 

facilitar a sistematização dos valores sintáticos trabalhados nesta pesquisa. Contribuiu para a 
agilidade na leitura e organização de valores sintáticos, não só dos que foram utilizados aqui, 
mas de qualquer outro valor que se deseje trabalhar a partir do sistema Depthmap, suprindo 
inclusive uma carência comum dos pesquisadores que por vezes recorrem a programas 
auxiliares como o Excel para organizar e sistematizar alguns resultados. 

Embora útil, o CalcSyn® apresentou uma limitação: diferentemente do SIG, ainda não é 
possível converter as faixas de normalização dos valores sintáticos em representações 



 
Análise morfológica de transformações espaciais nos conjuntos Serrambi em Natal/ RN 164 

 
cromáticas, ferramenta do SIG que permite uma rápida visualização das relações entre linhas 
constituintes de um sistema. Este será o próximo passo no desenvolvimento do CalcSyn®, que 
neste momento é aplicado em outras pesquisas que utilizam mapas axiais como elementos de 
análise fundamental.Portanto, a contribuição do CalcSyn® não se encerra nesta pesquisa, será 
testado em outras, sua eficácia será posta à prova e alterações serão feitas para que enfim 
possa se consolidar como um mais instrumento de auxílio na pesquisa em Sintaxe Espacial. 

Aspectos não investigados nesta pesquisa, como relações pessoa-ambiente, à luz da 
psicologia ambiental ou articulações do processo descrito com fatores políticos na construção da 
habitação social no Brasil, outros valores ou medidas sintáticas, de grande relevância no estudo 
da morfologia urbana, poderiam ter sido verificados para comprovação dos efeitos da forma 
sobre as dinâmicas descritas nesta pesquisa. Entre eles os mapas de segmentos e continuidade 
talvez mostrassem nuances mais precisas confirmando os resultados já apresentados. 
Entretanto, optamos por não fazê-las, já que elegemos investir na coleta de dados primários 
como subsídios para comprovar que a forma original dos conjuntos potencializava, na sua 
essência, as transformações espaciais que se sucederam à ocupação dos moradores. Em 
pesquisas posteriores caberá uma reflexão mais aprofundada, embora não se desconsidere a 
importância dessas medidas para a compreensão do fenômeno nesta etapa. 

Por hora, ressalta-se a importância do estudo da forma para o entendimento das 
relações, nem sempre tão óbvias, entre espaço e sociedade. Indissociáveis, e muitas vezes 
auto-explicáveis – no sentido de que o estudo do artefato por si já apresenta elementos para 
interpretação de fenômenos de transformação do espaço – essas relações traduzem aspectos 
simbólicos e culturais frequentemente menosprezados em muitas propostas urbanísticas, 
especialmente na produção da habitação social. Ou, como cita Rigatti (1997, p. 255), sobre a 
necessidade de uma revisão acerca de aspectos configuracionais nos processos de 

transformação espaciais, 

As simplificações impostas pelos agentes envolvidos na idealização e 
implantação desses modelos e que, via de regra, reduzem a criação de 
espaços urbanos ao grupamento hierárquico de elementos de composição, 
têm levado ao empobrecimento do próprio debate acerca das questões 
fundamentais que provocam a interferência de moradores sobre seus 
espaços cotidianos. 
 

O retalhamento da malha urbana de Natal incorporou os conjuntos habitacionais à sua 
paisagem de tal maneira que, passados quarenta anos da implantação dos primeiros, e após 
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inúmeras sucessivas transformações, alguns já se descaracterizaram quase que por completo. 
Entender os efeitos da forma nesse processo para compreender a própria dinâmica urbana será 
útil para que seja possível a construção de espaços mais adequados às necessidades humanas, 
levando em consideração aspectos políticos, culturais, simbólicos, ou estéticos da arquitetura. 
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APÊNDICE2 

Este anexo trata da apresentação do aplicativo desenvolvido pelo autor, em parceria 
com Alisson Narjário Queiroga Diniz, Analista de Sistemas da FACISA, para auxiliar na 
normalização das medidas obtidas nas varáveis de análise: CalcSyn®. Os valores foram 
divididos em cinco faixas, que vão das mais segregadas às mais integradas, no caso das 
medidas de integração, ou das mais profundas às mais rasas, ou das mais longas às mais 

curtas, no caso das medidas de profundidade e comprimento de linhas, respectivamente. Trata-
se, portanto, de uma ferramenta complementar às já existentes que deverá otimizar pesquisas 
futuras que utilizem os mesmos procedimentos analíticos. 

 Vamos à base matemática por trás da normalização realizada através do CalcSyn®. 

Cálculo do intervalo 

 O intervalo é a referência base para todos os cálculos que se seguem e para delimitar 
quantas linhas, ou espaços, estão enquadradas em cada faixa. Sua medida é calculada a partir 
da diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da medida sintática a ser aferida: integração, 
profundidade média, conectividade e todas as demais. Seu cálculo é definido por: 

I= Vma – Vmi 

Sendo: 

I = Intervalo 

Vma = Valor máximo (de integração por exemplo) 

Vmi = Valor mínimo (de integração por exemplo) 

 Para efeito de melhor compreensão, as fórmulas serão apresentadas e aplicadas a um 
exemplo prático. Consideremos um sistema de 616 linhas (mapa axial do S1 em 1984) cujas 
propriedades são assim definidas: 

 Valor mínimo Valor médio Valor máximo 
Medida de integração (HH) com raio n 3,555 - 16,612 
 

Para este sistema o valor do intervalo seria: 

I = 16,612 – 3,555 
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I = 13,058 

 O próximo passo é a definição das mudanças de faixas, ou seja, a periodicidade com a 
qual (em valores numéricos) ocorre a mudança de faixas das linhas axiais. O CalcSyn foi 
programado inicialmente para normalizar os sistemas sempre em 5 faixas e sua fórmula é 
definida por: 

Mf = I/ Nf 

Sendo: 

Mf = Mudança de faixa 

I = Intervalo 

Nf = Número de faixas (5) 

  

Em nosso exemplo o cálculo de mudanças de faixa seria assim definido: 

Mf = 13,058/ 5 

Mf = 2,612 

 Ou seja, a mudança de faixa ocorre a cada 2,612 e todas as linhas compreendidas entre 
esses intervalos estariam normalizadas em mais segregadas, segregadas, intermediárias, 
integradas e mais integradas. 

 A última etapa consiste na definição das faixas e quantificação de quantas linhas, em 
quantidades absolutas e percentuais, enquadram-se nas faixas. Esta etapa é definida por: 

Mf1 = Vmi + Mf 

F1 = Vmi ├ Mf1 

Sendo: 

Mf1 = Mudança de faixa 1 

F1 = Faixa 1 (corresponde à faixa com as linhas/espaços mais segregados, mais profundos, 
menos conectados, mais curtos) 

├ = significa “até/ entre este e este” (intervalo para cálculos estatísticos) 

 Aplicando as fórmulas em nosso exemplo, temos: 

Mf1 = 3,555 + 2,612 = 6,166 
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F1 = 3,555 ├ 6,166 

 Em um processo manual, através do Excel, seria necessário contar quantas linhas têm 
valores de integração situados no intervalo de 3,555 até 6,166. Esse procedimento levaria a um 
número de 87 linhas situadas na faixa mais segregada do sistema. Nas etapas seguintes seria 
aplicada a mesma base, alterando-se apenas a mudança de faixas, assim descritos: 

F2 = Mf1 ├ Mf2 [Mf1 + Mf] 

F3 = Mf2 ├ Mf3 [Mf2 + Mf] 

F4 = Mf3 ├ Mf4 [Mf3 + Mf] 

F5 = Mf4 ├ Vma 

 Aplicado ao exemplo das 616 linhas seriam assim distribuídas: 

Cálculo aplicado Normalização de 
linhas nas faixas 

Número 
de linhas 

Percentual 
no sistema 

F1 =3,555 ├ (3,555 + 2,612) = 6,166 Mais segregadas 87 14,12% 
F2 =6,166 ├ (6,166 + 2,612) = 8,778 Segregadas 403 65,42% 
F3 =8,778 ├ (8,778 + 2,612) = 11,389 Intermediárias 100 16,23% 

F4 =11,389 ├ (11,389 + 2,612) = 14,001 Integradas 24 3,90% 
F5 =14,001 ├ (14,001 + 2,612) = 16,612 Mais integradas 2 0,32% 

Total 616 100% 
 

 Se múltiplas variáveis estiverem sendo analisadas (integração, conectividade, 
profundidade média, comprimento de linhas, ou qualquer outra oferecida pelo Depthmap), essa 
base matemática deveria ser repetida e aplicada a cada uma delas. O CalcSyn® realiza os 
cálculos e apresenta os resultados já normalizados, informando os intervalos que constituem 
cada faixa de análise, o número de linhas em cada faixa e quanto representam percentualmente 
dentro do sistema.  

 Algumas limitações foram verificadas e a não observação destas pode comprometer o 
uso do CalcSyn: 1 – O desenho gerado no sistema CAD não pode ser exportado ao Dephtmap 
com mais de um layer. Como o aplicativo referencia os valores através das colunas da tabela 
numérica do Depthmap, a introdução de mais de um layer gera nova coluna provocando uma 
distorção nos valores confundindo o sistema; 2 – As modelagens realizadas pelo Depthmap 
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devem ser feitas com o raio n e com o raio 3. Essa limitação ocorreu como possibilidade de gerar 
as normalizações até o raio 3, já que este é considerado o que melhor caracterizaria 
propriedades locais relacionadas à acessibilidade das linhas e dos espaços. 

Este aplicativo deverá auxiliar e agilizar a pesquisa em Sintaxe Espacial, especialmente 
em estudos comparativos, oferecendo novas perspectivas de leitura das variáveis aos 
pesquisadores e aperfeiçoando métodos e técnicas de pesquisa configuracional. 
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APÊNDICE 3 

Questionário de caracterização sócio econômica dos Conjuntos Serrambi 
Pesquisa: Espaço de Todos ou de ninguém 

Mestrando: Fabrício Lira Barbosa 
 

Conjunto  Bloco  Apto  
 

1. Há quanto tempo você mora no conjunto? 
(    ) 01 a 05 ............................... (          ) 
(    ) 05 a 10 ............................... (          ) 
(    ) 10 a 15 ............................... (          ) 
(    ) Mais de 15 ............................... (          ) 
2. Qual a sua condição em relação à situação de moradia? 
(    ) Proprietário 
(    ) Inquilino 
3. Quantas pessoas moram no apartamento? 

_________ 
4. Qual o nível de relação entre os moradores e a idade de cada um deles? 

Homem Idade Mulher Idade 

    

    
    

    

    

 
5. Qual a renda média familiar média somando todos os moradores? 
(    ) 01 a 03 salários 
(    ) 03 a 05 salários 
(    ) Mais de 05 salários 
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APÊNDICE 4 

Tabela 1 - Proprietários residentes com renda entre 1 a 3 salários mínimos(S1). 
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l d
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or

es
 1 - - - - - - - - - - - 

2 2 - - - 7 - - 1 - - 10 
3 - 7 - 1 - - - - - - 8 
4 - 4 1 - - - - - - - 5 
5 - - - - - - - - - - - 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 23 

En
tre

 5 
e 1

0 a
no

s 
Nú

m
er

o 
de

 m
or

ad
or

es
 1 - - - - - - - - - - - 

2 - - - - 2 - - 2 - 2 6 
3 - - - - - - - - 2 - 2 
4 - - - - - - - - - - - 
5 - - - - - - - - - - - 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 8 
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es

 1 - - - - - - - - 1 - - 
2 - - - - 2 - - - - - - 
3 - - - - - - - - - - - 
4 - - - - - - - - - - - 
5 - - - - - - - - - - - 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 3 
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 1

5 a
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s 
Nú
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er

o 
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 m
or
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 1 - - - - - - - - - - - 

2 4 - - - - - - - 1 - 5 
3 - 6 - - - - - 2 - - 8 
4 - 12 1 1 - - - - - - 14 
5 - - - - - - - - - - 0 
6 - - - - - - - - - - 0 
7 - - - 2 - - - - - - 2 

Subtotal de questionários 29 
Total de questionários 63 
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Tabela 2 - Proprietários residentes com renda entre 4 e 5 salários mínimos (S1). 
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 1 - - - - - - - - 2 - 2 

2 2 - - - - - - 2 - - 4 
3 - 4 - - - - - - - - 4 
4 - 4 1 2 - - - - - - 7 
5 -   - - - - - - - - - 
6 - 1 - - - - - - - - 1 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 18 
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tre

 5 
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0 a
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Nú

m
er

o 
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 m
or

ad
or

es
 1 - - - - - - - - - - - 

2 2 - - - 1 - - - - - 3 
3 - 2  - 2 - - - 1 - - 5 
4 - 4 - - - - - - - - 4 
5 - - - - - - - - - - - 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 12 
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tre

 11
 e 
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Nú
m

er
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de
 m
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ad

or
es

 1 - - - - - - - - - - - 
2 - 2 - - - - - - - - 2 
3 - - - - - - - - - - - 
4 - 1 - - - - - - - - 1 
5 - - - - - - - - - - - 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 3 

Ma
is 

de
 1

5 a
no

s 
Nú

m
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o 
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es
 1 - - - - - - - - 3 - 3 

2 2 1 - - - - - 1 - - 4 
3 - - - 1 - - - - - - 1 
4 - 1 - - - - - - - - 1 
5 - 1 - - - - - - - - 1 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 10 
Total de questionários 43 
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Tabela 3 - Proprietários residentes com renda maior que 5 salários mínimos (S1) 
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 1 - - - - - - - - 1 - 1 

2 2 - - - - - - - - - 2 
3 - - - 1 1 - - - - - 2 
4 - 1 1 1 - - - - - - 3 
5 - - - 2 - - - - - - 2 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 10 

En
tre

 5 
e 1

0 a
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m
er

o 
de

 m
or

ad
or

es
 1 - - - - - - - - - - - 

2 - - - - 1 - - - - - - 
3 - 1 - - - - - - - - - 
4 - - - - - - - - - - - 
5 - - - - - - - - - - - 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 2 

En
tre

 11
 e 

15
 an

os
 

Nú
m

er
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de
 m

or
ad

or
es

 1 - - - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - - - 
3 - - - - - - - - - - - 
4 - - - - - - - - - - - 
5 - 1 - - - - - - - - - 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 1 

Ma
is 

de
 1

5 a
no

s 
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m
er

o 
de

 m
or

ad
or

es
 1 - - - - - - - - 1 - 1 

2 2 - - - 3 - - - - 1 6 
3 - 1 - - - - - - - - 1 
4 - 3 - - - - - - - - 3 
5 - 1 - - - - - - - - 1 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 12 
Total de questionários 25 
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Tabela 4 - Proprietários residentes com renda entre 1 a 3 salários mínimos (S2). 
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2 6 - - - - - - 2 1 -  9 
3 - - 5 1 3  -  - -  - - 9 
4 - 2 - - - - - 1 - - 3 
5 - 2 - - - - - - - - 2 
6 - -  - - - - - - - -  - 
7 -  - - - - - - - - -  - 

Subtotal de questionários 27 
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tre

 5 
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0 a
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m
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o 
de

 m
or

ad
or

es
 1  - - - - - - - - 5 - 5 

2 1 - - - 4 2 - 2 - 1 10 
3 - 1 1 - 1 - - 1 - - 4 
4 - 1 - - 2 - - - - - 3 
5 - 1 - - - - - - - - 1 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 23 

En
tre

 11
 e 

15
 an

os
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er
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de
 m

or
ad

or
es

 1 - - - - - - - - 1 - 1 
2 2 - - - - - - - - - 2 
3 - 2 - - 2  - - - -  - 4 
4 - - - - - - - - - -  - 
5 - - - - 1 - - - - - 1 
6 - - - - - - - - - - -  
7 - - - - - - - - - -  - 

Subtotal de questionários 8 

Ma
is 

de
 1

5 a
no

s 
Nú

m
er

o 
de

 m
or

ad
or

es
 1 - - - - - - - - 1 - 1 

2 - - - - 4 - - - - - 4 
3 - 3 - - 1 - - - - - 4 
4 - - - - - - - - - - - 
5 - - 1 - - - - - - - 1 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 10 
Total de questionários 68 
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Tabela 5 - Proprietários residentes com renda entre 4 e 5 salários mínimos (S2). 
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Subtotal de questionários 12 

En
tre

 11
 e 

15
 an

os
 

Nú
m

er
o 

de
 m

or
ad

or
es

 1 - - - - - - - - - - - 
2 - - - - 3 - - - - - 3 
3 - 2 - - 1 - - - - - 3 
4 - 2 - - - - - - - - 2 
5 - - 1 - - - - - - - 1 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 9 

Ma
is 

de
 1

5 a
no

s 
Nú

m
er

o 
de

 m
or

ad
or

es
 1 2 - - - - - - - - - 2 

2 - 3 - - 3 - - 1 - - 7 
3 - 3 - - 1 - - - - - 4 
4 - 4 1 1 - - - - - - 6 
5 - - - - - - - - - - - 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 19 
Total de questionários 52 
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Tabela 6 - Proprietários residentes com renda maior que 5 salários mínimos (S2). 

 

Arranjo domiciliar 

Ca
sa

l 

Pa
is 

e f
ilh

os
 

Pa
is,

 fil
ho

s e
 

pa
re

nte
s 

Pa
is 

filh
os

 e 
ne

to
s 

M
ãe

s e
 fil

ho
s 

Av
ós

 e
 ne

to
s 

Ca
sa

l e
 

pa
re

nte
s 

Irm
ão

s o
u 

pa
re

nte
s 

So
zin

ho
s 

(h
om

en
s o

u 
m

ulh
er

es
) 

Ou
tro

s -
 

Am
igo

s 

To
ta

l d
e 

qu
es

tio
ná

rio
s 

At
é 5

 an
os

 
Nú

m
er

o 
de

 m
or

ad
or

es
 1 - - - - - - - - 1 - 1 

2 - 1 - - 1 - - 1 - - 3 
3 - 2 - - - - 1 - - - 3 
4 - 1 1 - - - - - - - 2 
5 - - - - - - - - - - - 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 9 

En
tre

 5 
e 1

0 a
no

s 
Nú

m
er

o 
de

 m
or

ad
or

es
 1 - - - - - - - - 1 - 1 

2 1 - - - - - - 1 - - 2 
3 - 5 - - 1 - - - - - 6 
4 - - - - - - - - - - - 
5 - - - - - - - - - - - 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 9 

En
tre

 11
 e 

15
 an

os
 

Nú
m

er
o 

de
 m

or
ad

or
es

 1 - - - - - - - - - - - 
2 - 1 - - - - - - - - 1 
3 - - 2 - - - - - - - 2 
4 - - - - - - - - - - - 
5 - - - - - - - - - - - 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 3 

Ma
is 

de
 1

5 a
no

s 
Nú

m
er

o 
de

 m
or

ad
or

es
 1 - - - - - - - - - - - 

2 1 - - - 2 - - - - - 3 
3 -  3 - - - - - - - - 3 
4 -  4 - 1 1 - - - - - 6 
5 - - - - - - - - - - - 
6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - 

Subtotal de questionários 12 
Total de questionários 33 
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