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RESUMO

 Este trabalho analisa a rápida evolução dos condomínios residenciais 

horizontais na cidade do Natal, RN. Identificados como grandes transformadores do 

espaço, os condomínios horizontais normalmente utilizam glebas muito extensas e se 

constituem em conjuntos residenciais de baixíssima densidade. Introduzem novos ideais 

de bem viver que incorporam elementos sofisticados de segurança e infra-estrutura 

privada. Este tipo de produção imobiliária tem se proliferado e diversificado 

independentemente da longa lista de questionamentos e críticas levantadas pela 

sociedade e estudiosos da matéria urbana quanto à privatização do espaço, indiferença 

às leis existentes e fragmentação, ou não integração, ao planejamento e construção das 

cidades onde se implantam. As razões deste crescimento nas cidades brasileiras são 

analisadas considerando o impacto formal no espaço urbano, na arquitetura e na infra-

estrutura e serviços públicos, buscando identificar padrões e problemas, assim como, as 

questões legais, sociais e mercadológicas envolvidas. Este trabalho baseia-se em um 

estudo de caso dos três primeiros grandes condomínios construídos em Natal, entre 1995 

e 2003, observando sua consolidação através do tempo, a partir de entrevistas com os 

principais atores envolvidos no processo. O principal objetivo desta pesquisa é discutir as 

causas e porquês da rápida transformação e aceitação desses empreendimentos como 

ideal de bem viver, que os tornaram um fenômeno no mercado imobiliário brasileiro e em 

particular na nossa cidade.
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ABSTRACT

 The present work analyzes the fast evolution of gated communities in Natal-RN´s 

urban space. Characterized by the occupation of large areas, providing private security 

and utilities, this kind of real estate use arises a long list of questions and issues from 

society and scholars, due to privatization of urban space, bending of law constraints and 

the lack of an integrated planning of the cities where they are built. The reasons for its fast 

growth in Brazil’s urban areas are analyzed, considering the impact on formal urban 

planning and municipal services and on the identification of urbanistic, architectural pattern 

and constraints, as well as legal, social and economic issues. This study is based on the 

detailed analysis of the first three units of gated communities built in the urban space in 

Natal, between 1995 and 2003, including their evolution throughout time and the specific 

social and economic reasons for its present widespread adoption in Brazilian real estate 

market and, particulary, in our city. The main objective of this piece of work is to answer 

the why’s and how’s these phenomena evolved, setting a basis for the definition of 

adequate public policies and regulation of this kind of urban land use.



1 INTRODUÇÃO
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1 INTRODUÇÃO 

A rapidez com que os condomínios residenciais horizontais têm se implantado nas 

cidades brasileiras fez com que, desde a década de 1980, se iniciasse uma busca 

crescente na compreensão desse fenômeno. Este trabalho pretende contribuir nesse 

sentido apresentando um estudo de caso dos três primeiros grandes condomínios 

implantados e já consolidados na cidade do Natal – RN. 

Identificados como grandes transformadores do espaço, os condomínios 

horizontais normalmente utilizam glebas muito extensas e se constituem em conjuntos 

residenciais de baixíssima densidade. Introduzem novos ideais de bem viver que 

incorporam elementos sofisticados de segurança privada e orientam novos 

entendimentos sobre antigos conceitos como, por exemplo, o de espaço público 

(privatizado) e de liberdade (cerceada). Passaram a ser vistos como vilões do espaço 

para muitos estudiosos da matéria urbana (planejadores, urbanistas, juristas, psicólogos, 

sociólogos), que têm se debruçado em estudos científicos tentando compreendê-los na 

sua amplitude.  

Por outro ângulo, observa-se que, indiferente às críticas acima citadas, a 

produção dos condomínios residenciais horizontais se prolifera e se diversifica. Seu alto 

grau de aceitação entre os consumidores reflete-se na demanda crescente observada por 

este tipo de moradia e na rápida comercialização desses empreendimentos. Apontam-se 

como possíveis motivos: a massificação da cultura do medo; a opção pela 

homogeneidade social; a criatividade incessante do mercado imobiliário na busca por 

maximizar lucros; os avanços tecnológicos e das comunicações relativizando o fator 

localização na escolha do local de moradia; a incapacidade do poder público em atender 

às atuais demandas da população urbana quanto aos espaços públicos; a nebulosidade 

existente entre os conceitos jurídico e urbanístico do condomínio horizontal, gerando a 

possibilidade de interpretar e usar as leis vigentes conforme as conveniências de cada 

um.

A questão da multiplicidade de conceitos, abarcando as dimensões jurídica e 

urbanística, foi identificada como cerne da questão. Parte daí a possibilidade de vários 

entendimentos das normas legais para o licenciamento e registro dos condomínios 

residenciais horizontais, resultando na diversidade de formatos onde cabem desde 

pequenos conjuntos, com média de 12 casas, até agrupamentos que ultrapassam o 

número de 700 unidades habitacionais. Verifica-se que algumas vezes resultam de 

empreendimentos mistos que aprovam, em um só conjunto, casas e apartamentos, em 

outras, integram urbanizações que congregam populações com mais de 20.000 



24

habitantes e, nesses casos, é comum a existência de outros usos em apoio ao uso 

residencial.  

Desse modo, o objetivo orientador deste estudo é a identificação e avaliação de 

elementos que formam esse conceito, observando as dimensões legais, (jurídica) e 

físico-territoriais (arquitetônica e urbanística), para a realização de uma revisão crítica 

acerca da questão. Embora seja possível distinguir a caracterização do fato jurídico, que 

diz respeito à maneira como o condomínio é aprovado e registrado, da caracterização 

arquitetônica e urbanística, a qual resume sua configuração física e formal, essas 

dimensões estão intimamente relacionadas. 

A inexistência de estudos específicos sobre os condomínios residenciais 

horizontais em Natal possibilita a este trabalho cobrir uma lacuna quanto às investigações 

das formas contemporâneas de moradia aqui produzidas. Ainda, a importância desta 

pesquisa verifica-se quando, no momento de sua realização, encontram-se em revisão as 

legislações urbanísticas, federal e municipal, sobre o tema, a partir da concepção do 

Direito Urbanístico pautado pela “função social da propriedade”, tornando-se valiosas as 

contribuições sobre a matéria, assim como a identificação de possíveis especificidades 

dos condomínios horizontais em Natal. 

Destarte, o referencial teórico trabalhou no sentido de responder algumas 

questões iniciais relevantes para a compreensão do objeto de estudo: por que os

condomínios residenciais horizontais se tornaram ideal de moradia de muitos brasileiros 

nestas últimas duas décadas? Quais os impactos mais significativos resultantes da 

implantação desses núcleos habitacionais na morfologia, na paisagem urbana e na 

arquitetura das cidades? Nesse sentido, são discutidos: (1) os diferentes conceitos 

(urbanísticos e jurídicos) dos condomínios fechados; (2) a segregação imposta e a 

segregação voluntária; (3) as características sociais e culturais dos seus moradores, 

incluindo dados sobre identidade e cidadania nas comunidades fechadas; (4) a 

privatização dos espaços públicos; (5) a relação dos condomínios fechados com a gestão 

da cidade e com as políticas públicas urbanas; (6) a possível relação entre a violência 

urbana e as mudanças no urbanismo e arquitetura contemporâneos; (7) o que pesa a 

localização na escolha das áreas para esses empreendimentos; (8) a flexibilização 

espacial das relações de trabalho resultado dos avanços tecnológicos e das 

comunicações; dentre outras.  

Como procedimentos metodológicos para a realização da investigação 

pretendida, em função dos objetivos mais gerais acima expostos, foi proposta uma 

revisão bibliográfica sobre o tema no Brasil, que possibilitasse a seleção das variáveis 

trabalhadas, assim como dos elementos básicos para a discussão desse conceito. A 

abordagem inicial, enfocando aspectos jurídicos e urbanísticos, exigiu a inclusão de 
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aspectos sociais, culturais, políticos e mercadológicos, que, no decorrer da pesquisa se 

fizeram necessários à compreensão ampla do fenômeno estudado. A parte empírica 

deste trabalho pretende mostrar como Natal se insere neste debate e se consolida em 

um estudo de caso dos três primeiros condomínios residenciais horizontais implantados 

na cidade entre os anos de 1995 e 1998: Green Village, Green Woods e West Park 

Boulevard. A pesquisa de campo estruturou-se sobre dois eixos: (1) o conhecimento da 

realidade interna desses condomínios – para isso foram realizadas entrevistas abertas 

semi-estruturadas junto aos principais atores envolvidos na questão: os proprietários e os 

responsáveis pela produção, licenciamento e manutenção dos condomínios, como meio 

de conhecer peculiaridades, motivações, necessidades e frustrações relacionadas à essa 

nova forma de morar daqueles que auferem rendas média ou alta, definidos neste 

trabalho como ricos; e (2) a identificação, compreensão e avaliação dos impactos 

positivos e negativos no seu entorno – nesse caso as entrevistas foram dirigidas aos 

moradores e lideranças comunitárias da área, arquitetos-urbanistas e técnicos 

conhecedores desses projetos. Ainda, foram aplicados questionários, tanto interna, 

quanto externamente (entorno imediato), que possibilitaram confrontar e complementar 

dados obtidos nas entrevistas, delineando de forma mais próxima a percepção desta 

realidade. Uma pesquisa documental buscou mapas e fotos, em momentos distintos, que 

permitissem verificar as transformações ocorridas na área em estudo, assim como ampla 

documentação dos projetos, licenciamentos e registros dos imóveis escolhidos para 

objeto desta investigação. 

A delimitação temporal do estudo foi o período compreendido entre os anos de 

1995 e 2003. O início, fixado em meados da década de 1990, justifica-se pela data de 

aprovação do primeiro condomínio objeto desta pesquisa, coincidente com a 

implementação de mudanças significativas na legislação urbanística da cidade, dada a 

promulgação do novo (e ainda atual) Plano Diretor.  

Este trabalho estrutura-se em quatro capítulos. O capítulo um discute dimensões 

variadas do conceito de condomínio fechado: a) aspectos da (i)legalidade e da 

(ir)regularidade, verificando a relação da produção dos condomínios residenciais 

horizontais e os impasses jurídicos nesta matéria, destacando as áreas públicas e 

contextualizando-os no debate da regularização fundiária; b) aborda aspectos 

sociológicos, mais especificamente, os processos sociais da segregação e suas 

configurações físicas correspondentes, além de outras questões complementares, como 

identidade e cidadania dentro desses espaços fechados; Por fim, c) discute morfologia 

urbana e arquitetura defensiva trazendo para o debate aspectos formais e de projeto, 

relacionando-os com o avanço da violência urbana. 
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O segundo capítulo debate a origem e consolidação dos condomínios fechados

dentro da dinâmica urbana contemporânea. Apresenta e analisa formas de morar 

passadas e atuais, comumente associadas aos condomínios horizontais. Em seguida, 

aborda a relação entre a proliferação e crescente aceitação dos mesmos como ideal de 

bem viver com a nova gestão urbana e, com as mudanças próprias da globalização da 

economia mundial. Passa então a verificar a influência de alguns aspectos específicos 

regionais que podem estar associados às causas da multiplicação desse fenômeno, 

como as políticas públicas nacionais (econômicas e habitacionais) e o comportamento do 

mercado imobiliário de moradia. Conclui mostrando dados de 2003 sobre este fenômeno 

no Brasil.

No capítulo terceiro, é feita a apresentação do problema, a caracterização da área 

de estudo e a apresentação dos três casos escolhidos para análise. Neste capítulo, estão 

inseridos informações (primárias e secundárias), levantadas durante a pesquisa, relativas 

à implantação dos empreendimentos, baseadas nas entrevistas realizadas com 

empreendedores, advogado e outros atores envolvidos, assim como dados colhidos na 

pesquisa documental. 

O quarto capítulo contém a parte empírica do trabalho. Coloca o objeto de estudo 

à luz dos elementos do conceito. Inicia detalhando a metodologia utilizada na pesquisa, 

passando à apresentação dos resultados obtidos a partir do confronto das falas dos 

entrevistados. Outros dados (questionários e documentos) complementam a construção 

do objeto de estudo, mostrando a realidade dentro e fora dos muros dos condomínios, 

como estas interagem entre si, conflitos e pontos positivos deste relacionamento. Por fim, 

apresentam-se as considerações finais, quando são destacados os principais resultados 

obtidos, confirmando ou negando os questionamentos inicialmente colocados no 

trabalho, quando são também apontadas algumas questões que merecem ser objeto de 

investigações futuras. 

Dentre os resultados da pesquisa, alguns pontos destacam-se, entre eles: (1) a 

necessidade de se ter uma visão única do condomínio horizontal como formato jurídico e 

forma de um parcelamento urbano; (2) o relacionamento próximo entre acessibilidade e 

impermeabilidade da malha urbana (a quem beneficia e a quem atrapalha?); (3) 

comparando as áreas de lazer dos ricos e dos pobres: como se dá a sociabilização e os 

encontros humanos nos espaços livres projetados e construídos especificamente para 

atender ao lazer sofisticado dos condomínios residenciais horizontais; (4) a violência 

urbana e a arquitetura defensiva – quem avança em progressão geométrica e em 

progressão aritmética; (5) a participação do Estado no surgimento e manutenção desse 

modelo de auto-exclusão socioespacial em Natal; (6) a contribuição dos condomínios 
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horizontais para a arquitetura pós-moderna e o urbanismo espetáculo; e (7) uma reflexão 

sobre Natal – exceção ou parte da regra?  
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2 UMA REVISÃO CRÍTICA DO 
CONCEITO DE CONDOMÍNIO 

HORIZONTAL
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 UMA REVISÃO CRÍTICA DO CONCEITO DE CONDOMÍNIO HORIZONTAL 

2.1  OS IMPASSES DA SITUAÇÃO JURÍDICA E AS IMPLICAÇÕES NAS DEFINIÇÕES 

URBANÍSTICAS 

Em 1916, o Código Civil Brasileiro definiu a figura do condomínio, também 

conhecido como condomínio tradicional1. No início do século XX, esse Código respondia 

a um arquétipo de sociedade com concepção liberal de governo, defensora da 

intervenção estatal mínima e de um modelo de propriedade privada, inspirado nos 

moldes da Revolução Francesa, o que conferia poderes absolutos (sagrados e 

invioláveis) aos proprietários2 (FERNANDES, 1998, p. 225). Desde então, nesses quase 

noventa anos, o país passou por transformações políticas, econômicas e sociais, em que 

se estabeleceram novos valores; a sociedade contemporânea impõe que se observem 

direitos e obrigações de viver em comunidade, com privilégio do interesse coletivo sobre 

o individual (SOARES, 1999)3.

Os condomínios fechados de casas, ou condomínios residenciais horizontais, na 

forma como estão sendo implantados, reiteram valores que priorizam interesses privados. 

Na opinião de muitos juristas (por exemplo: ARAGÃO, 1997; SOARES, 1999; SILVA, 

2000;) não são práticas legais. A polêmica advém conseqüentemente de muitos destes 

se constituírem, de fato, em loteamentos fechados, ou resultarem do fechamento da via 

pública de acesso a determinadas residências, ou ainda por basearem-se em 

interpretação inapropriada das bases legais disponíveis. Corrobora com essa afirmação a 

análise da jurisprudência recente sobre o tema dos condomínios horizontais, destacando-

se, entre as questões mais freqüentes, o reconhecimento e a legalidade das cobranças 

decorrentes das chamadas “despesas condominiais” de loteamentos fechados ou vias 

cerradas por seus moradores (ARAGÃO, 1997; SOARES, 1999; MARINI, 2002). 

1  Antigo Código Civil, que vigorou no país até janeiro de 2003, Lei Federal n.º 3.071 de 1 de 
janeiro de 1916, art. 623 a 646, capítulo IV, Livro II – sobre a divisória, da venda, locação e 
administração da coisa comum e da venda de quinhão em coisa comum – trata de um bem 
indiviso (OLIVEIRA, 1997). 

2  A importância do Código Civil anterior e sua noção do direito de propriedade privada, que insistia 
numa idéia liberal em relação ao acesso ao solo e favorecia a acumulação capitalista no 
mercado imobiliário, é destacada por Fernandes (1998, p. 225): “Até a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, [...] O princípio constitucional da função social da sociedade 
jamais foi eficaz e, por isso, os princípios básicos do Código Civil continuaram a ser o marco 
conceitual para a maioria das políticas públicas e decisões judiciais”.

3 O Brasil hoje dispõe de um novo Código Civil (Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002), em vigor a 
partir da data de 10 de janeiro de 2003. Define no art. 1331 que nos condomínios edilícios pode 
haver partes comuns e partes de propriedade exclusiva, incorporando assim a noção de 
propriedade condominial expressa na Lei Federal n.º 4.591 de 1964, que dispõe sobre 
condomínios e incorporações imobiliárias. 
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Os conjuntos fechados ou loteamentos, ou condomínios, como categoria 
fenomenológica emergente, imperativamente, das condições de vida da 
sociedade, configuram, de um lado, condomínio especial, como sub-
ramo daquele decorrente da propriedade horizontal, mas, de outra 
banda, partindo-se dos elementos que intentamos reunir neste opúsculo, 
estamos diante de um jus novum, a reclamar estatuto legal diferido, 
evitando-se os desencontros dos Pretórios, em sua complexa faina 
judicante. Sem embargo, costuma-se fazer o enquadramento fático-
jurídico da espécie, desde os arts. 8º a 32 e 68 da Lei nº 4.591/64; Lei nº 
6.766/79 e Decreto-Lei nº 271/67. A jurisprudência tem suprido o branco 
normativo, como instrumento dinâmico de realização do direito e da 
justiça, pois, na realidade, o fato social é que dita e impõe as novas leis 
(ARAGÃO, 1997, p. 42 - 43).  

Tepedino (apud SOARES, 1999, prefácio) opina sobre a multiplicidade e 

diversidade das formas de co-propriedade:

[...] seria com efeito inimaginável, há poucos anos, as áreas 
condominiais com dimensões de verdadeiras cidades [...] A disciplina de 
tão densa realidade econômica deve-se essencialmente à criatividade 
dos juristas e dos operadores do mercado imobiliário, amparados por 
legislação não específica e nada exaustiva [grifo nosso]. 

Segundo Oliveira (1997, p. 5): 

Parece que o maior chamariz usado neste tipo de empreendimento é a 
segurança pessoal, familiar e patrimonial, supostamente garantida pelos 
muros ou cercas ao redor do loteamento, pela segurança de guaritas e 
portão único de acesso, ou ainda, pela ação permanente de porteiros e 
vigias.

Parte da “criatividade dos juristas” relaciona-se com a segurança patrimonial, que 

depende não só dos aparatos de segurança físicos, citados acima por Oliveira (1997), 

como também, acrescenta-se, da garantia legal do empreendimento aprovado e 

registrado dentro de normas jurídicas legais que lhe garantam o uso, a posse e a 

valorização do patrimônio. 

A diversificação quanto aos usos permitidos, dimensões, localização, serviços e 

infra-estrutura disponibilizada, clientela e forma de comercialização (lotes/fração ideal), 

faz dos condomínios horizontais um verdadeiro caleidoscópio. Surge daí a possibilidade 

de oscilarem entre as diversas denominações – condomínios fechados, condomínios 

especiais, loteamentos fechados, loteamentos especiais, condomínios horizontais, 

condomínios de fato, condomínios exclusivos e outras mais – de acordo com a que seja 

mais conveniente para promover a legalidade e dar as garantias exigidas pelos seus 

proprietários e investidores. 
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A legalização desses empreendimentos que, ao longo deste trabalho, 

independente das várias denominações, chamar-se-ão de condomínios horizontais,

oscila entre leis existentes, deixando aflorar a polêmica jurídica dessa questão. Viana 

(1991, p. 111) cita as principais “objeções” que causam polêmicas jurídicas nesta 

matéria, as quais são aqui resumidas em: (1) impossibilidade de tratar loteamentos 

fechados como condomínios fechados, casos nos quais não apresentam edificação 

vinculada aos lotes parcelados e o fato de não haver divisão da gleba original em áreas 

de domínio público e privado; (2) aplicação do art. 8o4 da Lei 4.591/64 – que disciplina 

sobre o condomínio em edificações e incorporações imobiliárias, de 16 de dezembro 

1964 – em áreas superiores a uma quadra; (3) competência legal sobre a matéria: a 

inexistência de legislação federal específica soma-se à dificuldade da administração 

pública em aprová-los através de legislação municipal. 

A primeira “objeção” remete às definições jurídica e urbanística dos condomínios 

horizontais. O condomínio residencial horizontal constitui-se numa forma de 

parcelamento, por se tratar de uma gleba única que será subdividida em várias unidades 

autônomas, acrescentando ou alterando o sistema viário existente, como define a Lei 

Federal de Parcelamento do Solo. Entretanto, no âmbito jurídico, caracteriza-se como um 

condomínio, o que Meirelles (1990, p.18) define como sendo “o direito de propriedade de 

duas ou mais pessoas sobre partes ideais de uma mesma coisa indivisa”. 

A respeito do assunto, Oliveira (2000) entende que: 

O condomínio não se constitui como um tipo de parcelamento 
urbanístico do solo, do ponto de vista jurídico. Condomínios são 
conjuntos construídos dentro de um mesmo terreno, o qual é 
propriedade de todos. Pequenos ou grandes conjuntos construídos são 
condomínios quando todo espaço de uso comum, como acessos, ruas, 
praças, infra-estrutura e equipamentos implantados, é propriedade e 
responsabilidade do conjunto de moradores, os condôminos. A gleba, 
assim utilizada, não perde sua individualidade, diferentemente do 
loteamento, onde uma parte do terreno transforma-se nos lotes privados 

4 “Art. 8 – Quando, em terreno onde não houver edificação, o proprietário, o promitente comprador, 
o cessionário deste ou promitente cessionário sobre ele desejar erigir mais de uma edificação, 
observar-se-á também o seguinte: 

Em relação às unidades autônomas que se constituírem em casas térreas ou assobradadas, 
será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação e também aquela eventualmente 
reservada como de utilização exclusiva dessas casas, como jardim e quintal, bem assim a 
fração ideal do todo do terreno e das partes comuns, que responderá às unidades; em relação 
às unidades autônomas que se constituírem em edifícios de dois ou mais pavimentos, será 
discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação, aquela que eventualmente for 
reservada como de utilização exclusiva, correspondente às unidades do edifício, e ainda a 
fração ideal do todo do terreno e das partes comuns, que corresponderá a cada uma das 
unidades; serão discriminadas as partes do total do terreno que poderão ser utilizadas em 
comum pelos titulares de direito sobre os vários tipos de unidades autônomas; serão 
discriminadas as áreas que se constituírem em passagens comuns para as vias públicas ou 
para as unidades entre si” (ARAGÃO, 1997, p. 65). 



32

e outra parte se integra ao espaço público da cidade (OLIVEIRA, 2000, 
p. 2). 

Essa polêmica jurídica possibilita interpretações diversas quanto ao modo de 

proceder para legalizar os condomínios fechados. Viana (1991), citando Gasparini, 

comenta a existência de juristas que naquele momento ainda faziam uso do Código Civil 

vigente (de 1916) para a legalização do condomínio horizontal.

No Código Civil o comunheiro não detém uma porção certa e 
determinada do imóvel, mas, tão só, uma parte ideal. Não há misto de 
áreas exclusivas e comuns, não se lhe atribuindo, por isso, o domínio de 
áreas comuns. Assim, não se pode fundar, como querem alguns, tais 
“loteamentos” no condomínio romano ou tradicional, previsto pelo Código 
Civil nos arts. 623 usque 641, dado ser essencial a essas urbanizações a 
individualização das áreas autônomas ou “lotes” e a indicação das áreas 
comuns (GASPARINI apud VIANA, 1991, p. 107) [grifo nosso]. 

Segundo Wald (1980, p. 118), os condomínios residenciais são uma categoria à 

parte: “Um condomínio de natureza especial é o dos imóveis divididos em apartamentos 

e que constituem uma comunhão pro diviso, também denominado propriedade 

horizontal”5. Estes condomínios são os prédios de apartamentos e já dispõem de 

legislação federal específica, desde 1928 (Lei Federal n.º 5.481). São regidos hoje pela 

Lei Federal 4.591/64, de 16 de dezembro 1964, que disciplina sobre o condomínio em 

edificações e incorporações imobiliárias, onde: 

O que caracteriza a incorporação imobiliária é o fato de unidades 
autônomas serem postas à venda antes da conclusão da obra, haver 
projeto aprovado ou em fase de aprovação (VIANA, 1991, p. 102) [grifo 
nosso].

Assim, há os que defendem que a legalização dos condomínios horizontais

poderia ser feita através da adequação da Lei Federal 4.591/64 (que trata dos 

condomínios em edificações e incorporações imobiliárias) aos loteamentos fechados, ou 

seja, quando não houver edificação vinculada ao lote, como, por exemplo, para Viana 

(1991):

Hodiernamente, lotear não é apenas subdividir a área maior em unidades 
menores, independentes, fisicamente distintas do terreno original. É 
também dividir juridicamente essa mesma área, estabelecendo áreas de 
uso privativo, para edificação, e outras, de uso comum. Por isso não 
vemos inconveniente em se adotar uma terminologia loteamento para 
exprimir essa nova realidade, essa figura jurídica [...]. O art. 8º da Lei 

5 O termo propriedade horizontal, ou propriedade em planos horizontais, faz referência clara aos 
edifícios e apartamentos. 



33

4.591/64 dá-lhe o regulamento jurídico adequado. Em verdade o texto 
legal citado ampara, sem esforço, a figura jurídica em exame. Com as 
adaptações adequadas, não é difícil solucionar legalmente este instituto 
(VIANA, 1991, p. 119). 

Viana (1991, p. 123) completa seu argumento dizendo que “a vinculação da 

edificação ao lote”, de que trata o art. 8º da Lei n.º 4.591/64, não tem a “relevância 

pretendida”, o que pode ser observado, segundo ele, no art. 686 da mesma Lei. 

Entretanto, sua idéia não traduz um pensamento único. 

As interpretações da Lei permitem escolher, convenientemente, entre a 

obrigatoriedade ou não de atrelar a edificação ao lote. Há, entre os juristas, aqueles que 

entendem que na Lei Federal n.º 4.591/64: “Há necessidade de se vincular a venda da 

propriedade à construção ainda que futura. Não se pode afirmar a existência de 

condomínio especial desprovido de construção” (MARINI, 2000, p. 6). Colabora com este 

pensamento Silva (2000, p. 338), ao ser taxativo quando afirma: 

Esse dispositivo, na real verdade, tem sido usado abusivamente para 
fundamentar os tais loteamentos fechados. Foi ele estabelecido, 
certamente não para tal finalidade, mas para possibilitar o 
aproveitamento de áreas de dimensão reduzida no interior de quadras, 
que, sem arruamento, permitam a construção de conjuntos de 
edificações, em forma de vilas, sob domínio condominial. Em situação 
como essa, a relação condominial é de grande utilidade, como na 
chamada propriedade horizontal. Quando, no entanto, a situação 
extrapola desses limites, para atingir o parcelamento da gleba com 
verdadeiro arruamento e posterior divisão das quadras em lotes, ou 
mesmo quando se trata apenas de subdivisão de quadra inteira em lotes, 
com aproveitamento das vias de circulação preexistentes, então aquele 
dispositivo não pode mais constituir fundamento do aproveitamento 
espacial, em forma de condomínio, porque aí temos formas de 
parcelamento urbanístico do solo, que há de reger-se pelas leis federais 
sobre loteamento e pelas leis municipais sobre a matéria urbanística, 
aplicáveis a este tipo de urbanização [...]. Vale dizer: os tais “loteamentos 
fechados” juridicamente não existem. Não há legislação que os ampare, 
constituem uma distorção e uma deformação de duas instituições 
jurídicas: do aproveitamento condominial de espaço e do loteamento ou 
do desmembramento. É mais uma técnica de especulação imobiliária, 
sem as limitações, as obrigações e os ônus que o Direito Urbanístico 
impõe aos arruadores e loteadores do solo (SILVA, 2000, p. 338) [grifo 
nosso].

6 “Art. 68. Os proprietários ou titulares de direito aquisitivo sobre as terras rurais ou os terrenos 
onde pretendam construir ou mandar construir habitações isoladas para aliená-las antes de 
concluídas, mediante pagamento do preço a prazo, deverão, previamente, satisfazer às 
exigências constantes do art. 32, ficando sujeitos ao regime instituído nesta Lei, para os 
incorporadores, no que lhe for aplicável. Art. 32. O incorporador somente poderá negociar sobre 
unidades autônomas após ter arquivado, no cartório competente de Registro de Imóveis, os 
seguintes documentos: 

a)[...]

d) projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes; [...]” (ARAGÃO, 
1997, p. 73). 
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Aqui se pode perceber que a inexistência de um conceito único que defina os 

condomínios horizontais, jurídica e urbanisticamente, diz respeito também à não 

existência de exigências claras sobre dimensão máxima desses empreendimentos, tema 

da “segunda objeção” colocada por Viana, citada acima. Aflora, em meio a esse debate, a 

subjetividade. O atendimento à lei fica à mercê das diversas interpretações e 

conveniências. Há duas opções claras: entender os condomínios horizontais como 

condomínios especiais e atender à Lei Federal 4.591/64, ou entendê-los como 

loteamentos, obrigados às exigências contidas na Lei Federal de Parcelamento do Solo 

Urbano.

No Brasil a primeira lei sobre parcelamento do solo foi o Decreto-lei nº 58/37, cuja 

meta-jurídica era a regulamentação de venda a prazo de parcelas rurais e urbanas; 

visava proteger a grande leva de migrantes do campo que eram ludibriados ao chegar à 

cidade adquirindo terrenos dessa forma. As normas impunham garantias ao comprador e 

obrigações ao loteador sem, contudo, impor sanções aos descumpridores das mesmas. 

Isto na prática resultou na proliferação de loteamentos clandestinos em todo o país 

(OLIVEIRA, 1997; MARINI, 2000). Em 1966, foi encomendado ao jurista Hely Lopes 

Meirelles a atualização da Lei do Solo Urbano para fins de parcelamento. Em 1967, o 

Decreto-lei n.º 271, de 28 de fevereiro, definindo sobre loteamentos, desmembramentos 

e zona urbana, apresenta-se na forma de 40 artigos propostos inicialmente, dos quais 

somente 10 tiveram sua aprovação (PESSOA apud OLIVEIRA, 1997, p. 33). Pela 

primeira vez, observou-se sobre a inalienabilidade dos espaços livres dever ser 

reservada ao poder público. Este decreto foi revogado no que tratava de parcelamento de 

solo, substituído pela Lei 6.766, em 1979. 

A Lei Lehman ou Lei n.º 6.766/79, como é mais conhecida, surge em um 

momento nacional político, econômico e socialmente conturbado. Esta lei resultou, na 

prática, na redução da produção dos parcelamentos legais, ajudada também por outros 

fatores como a menor disponibilidade de grandes áreas para essas operações. Segundo 

Silva (2000, p. 23), esse instrumento impediu a única forma de acesso do trabalhador 

pobre à propriedade urbana, sem lhe abrir outra possibilidade. Por isso, o resultado que 

se aponta com a promulgação desta lei é o crescimento de favelas (MARICATO, 1996), 

que, junto aos loteamentos ilegais7, têm sido, por décadas, a única solução de habitação 

disponível nas grandes cidades brasileiras para a grande parte da população pobre. 

7 Sobre loteamentos ilegais, Silva (2000, p. 330-1) escreve que há dois tipos: Clandestinos (os não 
aprovados pela Prefeitura) e os Irregulares (aprovados pela Prefeitura, mas não inscritos ou 
executados erroneamente de acordo com o plano e plantas aprovadas). Apesar de dispor de 
normas rigorosas para reprimir e punir loteadores ilegais, o poder público peca na fiscalização, 
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A Lei 6.766/79 determina, então, que as três esferas de governo podem 

estabelecer supletivamente normas complementares, verificando peculiaridades regionais 

e locais. A divisão da gleba não teria nenhum vínculo com a edificação ou futura 

incorporação imobiliária. Define requisitos básicos para efetuar o loteamento, percentuais 

mínimos de 35% para áreas verdes, vias e áreas institucionais que passariam, no ato da 

inscrição e registro, ao poder público e seriam de uso da comunidade8. Define que o 

parcelamento urbano pode se dar sob duas formas: loteamento ou desmembramento. O 

loteamento é “a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de 

novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 

ampliação das vias existentes”. O desmembramento é o parcelamento que implica na 

não alteração do sistema viário existente. 

A “terceira objeção”, citada por Viana (1991), que concorre para a polêmica da 

legalização dos condomínios fechados centra-se na competência da solução jurídica, se 

municipal ou federal.  

Meirelles (1990) define que os loteamentos fechados, integrados ou especiais, 

são aqueles que restringem o acesso às pessoas autorizadas e dispõem de serviços e 

equipamentos urbanos próprios que lhes garantem auto-suficiência. Alerta que precisam 

de regras legais que disciplinem quanto às vias internas, que não são de uso comum, e 

aos encargos como segurança, higiene e conservação das áreas comuns e 

equipamentos coletivos. Estes, segundo o autor, devem ser objeto de contrato específico 

em que seja determinado a quem compete executar os serviços (Prefeitura ou o próprio 

condomínio), como também o valor da taxa ou remuneração para fazê-lo. Diz também 

que “para estes loteamentos não há, ainda, legislação superior específica que oriente a 

sua formação, mas nada impede que os Municípios editem normas urbanísticas locais 

adequadas a essas urbanizações” (1990, p. 118) [grifo nosso]. 

A inércia ou omissão do governo federal, a quem compete constitucionalmente 

legislar sobre os condomínios fechados, tem levado muitos municípios a buscarem uma 

solução à questão, forçados pela dimensão do impacto causado pelo fenômeno em sua 

pela falta de organização e na não promoção de alternativas para moradia dos mais pobres, o 
que contribuí para a manutenção e proliferação desmedida de tais condomínios. 

8 Lei 9.785 de 29 de janeiro de 1999. Altera o Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de junho de 1941 
(desapropriação por utilidade pública) e as Leis n.º. 6.015, de 31 de dezembro de 1973 
(registros públicos) e n.º 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano). 
Esta Lei modificou os percentuais exigidos para áreas públicas (divididos entre áreas verdes, 
sistema viário e áreas para equipamentos institucionais) antes fixados em no mínimo 35% do 
total da gleba, remetendo-os às densidades previstas nos Planos Diretores, contudo, verifica-se 
que a maioria dos municípios brasileiros ainda não dispõe deste instrumental legal. Podemos 
então considerar esta mudança um retrocesso no processo legislativo?  
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área9. Entre as possíveis soluções apontadas para as áreas verdes e vias públicas dos 

loteamentos fechados que atendem à Lei Federal de Parcelamento do Solo, estão a 

concessão de direito real de uso, permissão de uso e concessão de uso (concessão de 

uso prevista no Decreto-Lei 271/67), conforme (SOARES, 1999; FREITAS, 1998). 

Através desses instrumentos, o poder municipal estaria capacitado para realizar, por ato 

administrativo, a transferência do uso destes bens aos proprietários dos terrenos do 

loteamento fechado10. Ressalta-se, nesses casos, a relevância de se elegerem 

contrapartidas a serem impostas à iniciativa privada que busquem um equilíbrio e a 

promoção da justiça social. 

A solução passa pela definição de competência. Barreira (1998, p. 21) nota que a 

competência atribuída ao Município no art. 30, I, da Constituição Federal, para tratar 

assuntos de interesse local, pode comportar diversas interpretações, pois os assuntos de 

interesse municipal serão sempre, também, de interesse estadual e federal: 

Não obstante o elevado grau de autonomia obtido pelos municípios na 
Constituição Federal de 1988 e, especialmente, a relevância de sua 
competência em matéria urbanística, remanescem ainda diversas 
indagações sobre o limite de seu campo de atuação, mormente em face 
dos direitos de propriedade e de demais direitos civis que poderiam ser 
afetados (BARREIRA, 1998, p. 31). 

Esse impasse jurídico-urbanístico traz conseqüências diversas para o mercado 

imobiliário, preço da terra, existência e manutenção de áreas verdes da cidade e interfere 

determinantemente na relação e conceitos do público/privado.  Sobre este último 

aspecto, é fácil perceber que ao entender-se que o condomínio horizontal não é 

necessariamente uma forma de parcelamento do solo, permite-se a privatização de áreas 

que deveriam compor o espaço público (vias, áreas verdes e de equipamentos). Porém, 

se enquadrados na Lei Federal de Parcelamento do Solo, estas áreas passariam, no ato 

9 Exemplos: município de São Paulo (Lei n.º 9.413 em 1981), Valinhos (Lei n.º 1.143/73), 
Campinas (mesmo texto de Valinhos, revogada em 1980), o município do Rio de Janeiro (Lei n.º 
14.168/96) (OLIVEIRA, 1997, p. 44-45; SOARES, 1999, p. 108-113). A nova Lei de Vilas do 
município de São Paulo – Lei n.º 13.209 de 13.01.2001 – que trata sobre o fechamento de Vilas 
e Ruas Residenciais sem Saída – simplifica procedimentos burocráticos previstos nas 
legislações anteriores (Lei n.º 10.898/90; Lei n.º 12.138/96 e Decreto) pode aqui ser citada, por 
ser mais uma tentativa de ajustar as novas modalidades condominiais “de fato” existentes na 
cidade (http://www.sampaonline.com. br/sim/sim_fechamentoderuas.htm, acessado em agosto 
de 2003). 

10 A lei do município de São Paulo (Lei n.º 9.413 em 1981) determina que o loteamento fechado 
reservará 20% para as vias de circulação de veículos, 15% para as áreas verdes e 5% para 
áreas institucionais que serão incorporadas ao patrimônio municipal. Entretanto, fica facultado 
ao incorporador ou loteador fazer solicitação da concessão do direito real de uso dessas áreas, 
na condição de arcar com custos de manutenção das mesmas e dos serviços urbanos nelas 
instalados. Somente a concessão poderá ser feita para as vias e 1/3 das áreas verdes.Tudo isso 
deverá constar no contrato de venda (OLIVEIRA, 1997, p. 44-45). 
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da inscrição e registro, ao poder público e seriam de uso da comunidade. Uma 

conseqüência direta disto é que contribui para reduzir, ainda mais, as possibilidades do 

poder público quanto ao provimento de novas áreas de lazer e equipamentos urbanos e 

comunitários (OLIVEIRA, 2000).

A proliferação intensa desta forma de produção de moradia exige que se 

constituam ou adaptem-se rapidamente textos legais que procurem solucionar a matéria 

em questão, tanto no âmbito geral (lei federal), quanto local (leis municipais), que 

contemplem as especificidades. A proposta de novas leis ou adaptações nos 

instrumentos jurídicos existentes exige que se avaliem as implicações urbanísticas que 

decorrem desses empreendimentos no espaço. Para isto é importante investigar quais as 

diferenças, urbanísticas e não somente jurídicas, entre os loteamentos fechados e os 

condomínios fechados com edificações horizontais autônomas registrados com base na 

citada Lei Federal n.º 4.591/64. 

2.1.1 (In)definições jurídicas contribuindo para alterações conceituais do público e 

privado

Hoje, como já foi visto anteriormente, o aparato legal disponível não consegue dar 

conta dessa forma da produção de moradia, que, à revelia, se prolifera nas cidades 

brasileiras, resultando conseqüências diversas para o espaço urbano e, principalmente, 

para aqueles que não podem estar incluídos dentro desses enclaves exclusivos 

privilegiados.

Os condomínios fechados ou “guetos verdes” (HILLIER & HANSON apud 

VILLASCHI & FERNANDES, 2000), ou ainda, “ilhas fortificadas” (MARX, 1991; 

VILLASCHI & FERNANDES, 2000), citando algumas entre outras definições como foram 

descritos ao longo do tempo, trazem à discussão vários aspectos que provocam ou 

resultam dessa (i)legalidade. Dentre eles, destacam-se as áreas públicas, que ora são 

apontadas como causa desse fenômeno, ora aparecem no rol das conseqüências 

indesejáveis a ele atinentes. 

O condomínio irregular é um exemplo do conflito que se estabelece 
entre o fato e o direito. Primeiro a sociedade se vê privada de bens e 
serviços essenciais que deveriam ser prestados pelo poder público e 
não o são, em contrapartida, cria mecanismos para absorver esta 
omissão objetivando o seu bem-estar. Ocorre que da forma como ela 
procura suprir a ausência do Poder Público em muitas hipóteses é 
incompatível ao esquema legal. Cria-se então um impasse: como 
analisar então essa nova manifestação social? (SOARES, 1999, p. 6). 
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Entre as justificativas mais freqüentes para o surgimento desses 

empreendimentos, está a inoperância do poder público no gerenciamento das áreas 

verdes, dos serviços e equipamentos urbanos para a sociedade.  

Contribui para essa omissão do poder público a reduzida capacidade financeira 

dos municípios, principalmente após a aprovação da Carta Constitucional Federal de 

1988, quando lhe foram repassadas novas competências, sem, contudo, haver uma 

preparação organizacional (projetos institucionais de modernização administrativa), nem 

repasses financeiros proporcionais àquelas. Dentro de um quadro de escassez de 

recursos, fazer escolhas e estabelecer prioridades para os governos locais se torna uma 

tarefa difícil11.

O fato de entender-se que o condomínio horizontal não está enquadrado na Lei 

de Parcelamento do Solo Federal, portanto não sendo suas áreas de vias, de 

equipamentos e áreas verdes obrigadas a passarem para as mãos do poder público no 

ato do seu registro, como já explicitadas anteriormente, tem diversas conseqüências, 

entre elas, importante frisar: quanto às áreas de proteção ambientais permanentes, 

quando mantidas privadas, via de regra transformam-se em espaços ecologicamente 

privilegiados, aproveitados nos projetos condominiais como forma de agregar valor ao 

empreendimento através de cuidadosos projetos paisagísticos. Transformam, assim, 

pontos negativos, sob a ótica da lucratividade, em vantagens de ordem privada. Quanto 

às implicações ambientais, podem ser vistas como positivas à medida que estas áreas 

são realmente preservadas, entretanto, podem ser questionadas como uma usurpação 

ao patrimônio público (OLIVEIRA, 2000, p. 6). Ainda, a percepção comum de que nos 

condomínios fechados, as áreas públicas não são mais públicas, mas ‘comuns’, de 

acesso restrito a poucos, ou seja, “públicas” para alguns privilegiados que podem 

transpor seus muros, contribui para confundir os limites do que pode ser considerado 

público ou privado. 

De fato, o próprio conceito de público e privado parece ter sido afastado 
do conceito tradicional que associava ao conceito jurídico de 
propriedade: ruas e praças, instituições governamentais, administrativas 
ou de oferta de serviços. E isso na medida em que novos espaços 
privados, semiprivados ou semipúblicos, parecem haver assumido a 
função de abrigo da vida coletiva urbana. Abertos em tese, de maneira 
irrestrita ao público, ou mesmo residenciais (condomínios horizontais ou 
verticais) são atualmente o palco de grandes eventos profissionais e 
familiares (FERREIRA & MARQUES, 2000, p. 4) [grifo nosso]. 

11 Referencia importante sobre este assunto estão em Bava (1996) e Souza (2004). 
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Segundo as autoras, essa tendência de privatização do público e da publicização 

do privado seriam dois lados de uma mesma moeda que seguem uma tendência mundial. 

Há, na prática, uma dissociação das definições histórica e juridicamente construídas 

quanto ao que hoje se vivencia como espaços público e privado. 

Uma das antinomias mais comuns utilizadas para compreender a 
sociedade é o binômio público/privado, que na modernidade substitui em 
parte outro binômio: o do sagrado e do profano. Em princípio, o público 
representa o bem comum e o privado os interesses pessoais. Essa 
divisão seria acompanhada por instituições específicas ligadas a cada 
elemento. Apesar da naturalidade com que estes conceitos são 
utilizados pelo senso comum, a análise histórica indica que nos 
encontramos diante de conceitos que se originaram num momento 
histórico determinado e que estão em permanente mutação (SORJ, 
2001, p. 132). 

Sorj (2001) argumenta que a formação de conceitos de público e privado tem 

raízes nas ”tradições intelectuais e políticas” de cada lugar. Hoje, podemos dizer que 

estes conceitos no Brasil sofrem alterações. Acrescentam-se a eles o que se chama de 

semipúblico e semiprivado, novos conceitos associados à condição de acessibilidade 

desses espaços. A acessibilidade vai além das portas ou grades abertas, passa pela 

intimidação e controle social imposto através de valores econômicos e/ou de aparência. 

Assim, espaços privados abertos ao público, conseguem selecionar seu público, 

teoricamente sendo áreas de livre acesso. Em contraponto, espaços públicos, como os 

canteiros centrais e praças, são apropriados aos olhos de todos, invadidos e utilizados 

por usos particulares, muitas vezes com a conivência e autorização do poder público 

estatal.

O avanço do neoliberalismo político, o processo das privatizações, a crítica ao 

Estado intervencionista, a diminuição e transferência do Estado do seu poder de 

desenhar a cidade ao setor privado, também contribuíram para a formatação desses 

novos entendimentos.

Afinal, quem ganha ou quem perde com essa indefinição jurídica, aqueles que 

produzem e usam os espaços exclusivos (proprietários, incorporadores, construtoras, 

instituições financeiras) ou o restante da cidade (cidadãos, poder público municipal)? 

Acredita-se que os últimos seriam mais penalizados, quando se observa a privatização 

dos espaços públicos reduzir a possibilidade do governo em prover novas áreas de lazer 

e equipamentos urbanos e comunitários. Acredita-se que a justificativa apresentada 

quanto à crescente incapacidade da administração pública em equipar esses espaços 

não se constitui motivo bastante para privatizá-los. 
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2.2 UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS FECHADOS NO 

ATUAL DEBATE SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Quanto mais complexas as estruturas urbanas, maior a complexidade dos 

sistemas e organizações sociais, maior também a necessidade de normas que regulem 

uma convivência pacífica dos interesses individuais e coletivos. Assim, se a essência do 

Direito é regular relações sociais, exige-se por excelência que este seja dinâmico, com 

vista a não se tornar, inversamente ao objetivo pretendido, entrave às novas práticas 

sociais emergentes.

Nesse raciocínio, demanda-se uma prática contínua de estudos para atualização 

e elaboração de instrumentos legais que dêem suporte ao poder público, a quem cabe a 

responsabilidade de coordenar esse processo, ordenar o espaço físico e impor as regras 

que limitem os interesses privados para fazer valer a função social da cidade (SILVA, 

2000, p. 34). Todavia, Fernandes (2001, p.30-31), no texto “Do Código Civil ao Estatuto 

da Cidade”, ao tratar da questão, coloca: 

Enquanto as cidades e seus problemas crescem assustadoramente, e a 
despeito do fato de que milhares de leis urbanísticas têm sido aprovadas 
em todos os níveis de governo desde a década de 30, mas sobretudo ao 
longo das três últimas décadas, tais juristas ainda perdem tempo em 
discussões estéreis acerca da autonomia do Direito Urbanístico. De 
modo geral, o Direito Urbanístico somente tem sido aceito como um sub-
ramo do Direito Administrativo ou, em alguns casos, do Direito Ambiental 
[...] Não há mais como negar  autonomia  acadêmica e político-
institucional do Direito Urbanístico, não só pelas referências explícitas 
feitas a esse ramo do Direito na Constituição Federal de 1988, mas 
também pelo fato de que foram claramente cumpridos todos os ‘critérios’  
tradicionalmente exigidos para o reconhecimento da autonomia de um 
ramo do Direito: o Direito Urbanístico tem objeto, princípios, institutos e 
leis próprios. 

Mesmo com a disponibilidade de um grande instrumental jurídico12 (SILVA, 2000, 

p. 46-48), observa-se que hoje, alheias à grande quantidade de leis disponíveis, as 

cidades brasileiras crescem apresentando dados alarmantes de informalidade. Dados 

apresentados em relatório do BID sobre as cidades latino-americanas e caribenhas 

mostram que essa realidade não é exclusividade do Brasil. A produção do espaço dessas 

cidades tem em comum a expansão da produção ilegal das edificações e da ocupação 

irregular de espaços públicos e privados. Essa crescente ilegalidade se justifica, em 

12 Uma discussão atual com a qual simpatizamos é colocada por Moretti (2003) que, ao discutir a 
revisão do Código de Obras de São Paulo e Campinas, propõe um enxugamento das leis 
urbanísticas. Concordamos que precisamos somente dispor de poucos instrumentos legais 
necessários, de simples entendimento, sintéticos e realistas, ajustados à capacidade de 
fiscalização e gestão pública. 
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parte, pela completa falta de oportunidade de uns e pelo oportunismo de outros, com 

destaque aos promotores dos parcelamentos ilegais (QUESADA, 2003).  

Constroem-se assim paisagens semelhantes em toda a América Latina, onde de 

um lado milhares de pessoas se amontoam em áreas de altíssima densidade 

populacional, habitações precárias, na maioria das vezes, convivendo com situações de 

risco (alagamento, deslizamento, etc) e, de outro, áreas valorizadas são ocupadas com 

baixa densidade, padrão construtivo elevado, delimitando espaços fechados e vigiados. 

Ambos processos têm muitas vezes em comum a transgressão às leis que regulam o uso 

e ocupação do solo urbano. 

Um outro lado perverso dessa ilegalidade está presente na evasão de receitas 

públicas que limitam a ação do poder público em atender às necessidades básicas de 

reprodução humana multiplicadas diariamente na dinâmica concentradora das cidades. 

Contribui, ainda, para exacerbar essa situação, o poder de barganha dos mais ricos que 

conseguem direcionar para seus interesses os já reduzidos recursos públicos municipais. 

Desde a década de 70 que políticas de regularização são propostas e discutidas 

em toda a América Latina. Hoje a teoria de Hernando de Soto, que já serviu de base para 

reformas econômicas no Peru e El Salvador, incentiva outros países como México, 

Honduras, Egito, Filipinas e Haiti. Segundo o economista, a mudança da condição de 

ilegalidade de edificações irregulares à inserção no mercado formal provoca senso de 

inclusão social e faz circular no mercado um “capital morto” capaz de fortalecer e 

alavancar a capacidade de desenvolvimento desses países13. Suas idéias tomam fôlego, 

provocam novas discussões e críticas, ao indicar novas possibilidades para as 

dificuldades econômicas do poder público frente às demandas crescentes das cidades14.

No Brasil, apresenta-se um novo momento político. As políticas sociais são 

privilegiadas na agenda do governo Lula e os temas das cidades e da habitação são 

retomados com ênfase, motivando e exigindo novas diretrizes para as políticas públicas 

urbanas nacionais e locais. A criação do Ministério das Cidades soma-se às tentativas de 

elaboração de uma política nacional de regularização fundiária15 “visando a orientar os 

programas específicos de regularização dos assentamentos já consolidados. [...] no 

13 Ver entrevistas de Hernando de Soto publicadas em “Face Value: The economist versus 
terrorist”, (The Economist, Feb., p. 58, 1st-7th 2003) e  “Propriedade: a arma contra o crime” 
(Jornal do Brasil, p. 10, ago. 2001, reportagem de Marcos Barroso Pinto). 

14 Uma crítica importante a esta teoria é feita por Juan Caldeirón em Formalización de la 
propriedade, cultura registral y credito em Peru. IN: ABRAMO, Pedro. A cidade da informalidade. 
O desafio das cidades latino-americanas. Rio de Janeiro: FAPERJ, 2003. p. 173-188. 

15 “Regularização fundiária é o processo de intervenção pública, sob os aspectos jurídico, físico e 
social, que objetiva legalizar a permanência de populações moradoras de áreas urbanas 
ocupadas em desconformidade com a lei para fins de habitação, implicando acessoriamente 
melhorias no meio ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade 
de vida da população beneficiária” (ALFONSIN, 1997:24 apud SOUZA L., 2003, p. 6).  
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sentido de apoiar, complementar e/ou suplementar a ação dos governos municipais [...]” 

(FERNANDES & ROLNIK, 2003), onde se buscam soluções amplas e eficazes baseadas 

em políticas distributivas e parcerias entre o setor público e o privado. Isso é reforçado, 

na medida em que, dada a incapacidade financeira atual dos municípios brasileiros, 

muitos projetos nacionais dependem de financiamentos internacionais que condicionam a 

aprovação dos mesmos a contemplar intervenções físicas associadas, obrigatoriamente, 

a programas de geração de emprego e renda e de ações que promovam a modernização 

e otimização da capacidade de fiscalização e gestão pública urbana.  

Smolka (2003), ao discutir a informalidade, a pobreza urbana e os reflexos nos 

preços do mercado da terra, alerta que o grande desafio é: “Como Interromper o vicioso 

ciclo da pobreza e informalidade através de intervenções no mercado de terras16...” (Livre 

tradução da autora). Segundo o autor, a limitada abordagem dos programas de 

regularização de assentamentos pobres não garante a redução da pobreza urbana. 

Acrescenta que eles “não somente reiteram e mantêm intactas as regras do jogo do 

‘mercado de terra’ que contribuem para a informalidade, mas também geram alguns 

efeitos perversos”17 (Livre tradução da autora). 

A regularização ao invés de remédio pode agravar o problema. Nesse sentido, 

Smolka (2003) alerta sobre aspectos importantes, como: (a) a valorização dos preços da 

terra decorrente da expectativa da regularização; (b) a necessidade de controlar e 

fiscalizar a área escolhida para regularização, pois a divulgação da regularização 

costuma atrair novos moradores que procuram se beneficiar; (c) o alto custo da 

urbanização comparado ao custo de prover uma área urbanizada de maneira preventiva; 

(d) as duas possibilidades sobre “the day after”: o programa bem implementado traz 

qualidade de vida para todos os habitantes da área, integra-a ao tecido urbano, trazendo 

junto o risco de provocar uma expulsão daqueles mais pobres que não conseguem 

suportar o aumento decorrente dos valores agregados à propriedade; a outra 

possibilidade é quando o programa é mal executado e a área consolida-se como um 

assentamento irregular de baixa-renda e continua estigmatizada como favela.  

Dentro da dimensão jurídica da regularização, Marcuse (prelo) aprofunda o 

debate da utilização do direito de propriedade como forma de garantir a posse da terra. 

Contrapõe-se à idéia de que o estabelecimento de um “sistema de direitos plenos de 

propriedade é a melhor maneira de garantir a segurança da posse para aqueles que não 

16 “How to interrupt the vicious cycle of poverty and informality through interventions in the land 
market” (SMOLKA, 2003, p. 7). 

17 “Not only reiterate and keep intact the land market `rules of the game’ that contribute to 
informality, but they also generate some perverse effects” (SMOLKA, 2003, p. 7). 
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a têm, os despossuídos” (MARCUSE, prelo, p.1)18. Discute vantagens e desvantagens de 

cinco possíveis abordagens quanto à segurança da posse para os despossuídos: (1) um 

sistema de direitos plenos de propriedade para todos; (2) direitos plenos de propriedade, 

mas com limitações específicas para o benefício dos despossuídos; (3) direitos plenos de 

propriedade, com limitações gerais quanto aos usos que pode ter a propriedade; (4) um 

sistema alternativo de direitos de propriedade, provendo proteção diferenciada para 

direitos de uso, direitos de gozo e direitos de disposição; (5) direitos de propriedade 

ambíguos e mal implementados, deixando a proteção da segurança da posse para a 

ação política democrática. Inclui na sua exposição os avanços da legislação brasileira, 

mais especificamente, dos artigos 182 e 183 da Carta Magna de 1988, questionando as 

possíveis dificuldades práticas à sua implementação. Outro ponto interessante, colocado 

pelo autor, é como, hoje, as economias de mercado ao reconhecerem “o direito à 

moradia como um direito humano fundamental”, sugerem uma definição mais próxima do 

direito de uso que do direito de propriedade. Mostra, exemplificando, como são impostas 

determinações diferenciadas quanto ao direito de construir, modificar e expandir; no 

direito de usos múltiplos, no direito de transferir em herança, de barrar intrusos e excluir, 

de ocupação sem incômodos, por toda a vida, entre outras coisas. 

Os condomínios residenciais horizontais se incluem, obrigatoriamente, neste 

debate sobre a regularização fundiária quando: (1) a Lei n.º 10.257/01, Estatuto da 

Cidade, permite que se regularize assentamentos em áreas de interesse social através 

de uma forma jurídica condominial; (2) desde que são apontados como soluções 

habitacionais mais viáveis economicamente, e urbanisticamente adequadas e/ou 

vantajosas para a população de baixa renda por otimizarem espaços livres (MORETTI, 

1993); (3) e, ainda, por serem hoje os condomínios fechados, na maioria das vezes, de 

fato, loteamentos fechados ilegais, tipo de parcelamento urbano que não dispõe ainda de 

leis próprias que dêem conta de sua legalização. Observamos que mesmo naqueles, 

ditos legais, normalmente comercializados para as faixas mais altas da população, 

dificilmente sua legalidade tem caráter incontestável.  

Em meio a este debate surgem projetos de alteração da legislação dos 

loteamentos irregulares, que tentam desestimular essa prática ilegal. Um exemplo é o 

Projeto de Lei n.º 44, de 2003, apresentado pelo Senador Cristovam Buarque, que na sua 

justificativa afirma: 

Um dos mais graves problemas com que se defrontam as 
administrações municipais, o parcelamento ilegal de terras para fins 
urbanos, tem causado danos não apenas à preservação ambiental e ao 

18 Como exemplo de juristas que defendem essa posição podemos citar: Edésio Fernandes, 
Betânia Alfonsin, Nelson Sualer Júnior. 
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ordenamento urbanístico, mas também aos adquirentes dos falsos lotes 
vendidos ilicitamente. Trata-se de crime contra a administração pública 
punível, nos termos da Lei nº 6.766, de 1979, com pena de reclusão de 
até cinco anos [...]. No entanto, mesmo nos escassos casos que 
resultam na efetiva condenação dos que praticam essa atividade 
criminosa, o problema remanesce no âmbito da gestão pública. Ainda 
que responsabilizados, civil e penalmente, os promotores dos 
loteamentos clandestinos mantêm a propriedade da gleba parcelada 
ilegalmente, restando às prefeituras, ou ao Distrito Federal, os ônus da 
reconstituição ambiental ou da regularização urbanística, de difícil 
transferência aos que lhes deram causa. Para sanar suficientemente os 
imensos danos causados nesses casos, quase sempre conviria ao poder 
público desapropriar as terras em que ocorrem os loteamentos ilegais 
para, dispondo do bem, nele promover o uso adequado ao interesse 
público, seja ao implementar programas habitacionais, seja ao restaurar 
as características ambientais que tenham sido degradadas. [...] É esse, 
portanto, o objetivo do presente projeto de lei: conferir conteúdo prático 
ao conceito de “justa indenização” nos casos de terras utilizadas para o 
crime de parcelamento ilegal do solo para fins urbanos. Para tanto, a lei 
proposta: (a) inclui expressamente, no rol dos casos considerados de 
“utilidade pública”, a preservação ambiental e a proteção do 
ordenamento urbanístico e territorial; (b) reserva a iniciativa das 
desapropriações dessa natureza ao poder municipal, em consonância 
com o art. 182 da Lei Maior; (c) veda a prática, contraditória mas 
freqüente, de considerarem-se loteadas ou loteáveis, para efeito de 
indenização, as terras utilizadas criminosamente para tal; (d) determina a 
subtração da verba indenizatória dos dispêndios em que o poder público 
deve incorrer para mitigar o dano causado (SENADO FEDERAL, 
2003).19

Além dos que tramitam no âmbito federal20, existem hoje, em elaboração ou em 

processo de aprovação, diversos projetos municipais que tratam sobre a regularização 

predial e fundiária21. Enquanto estes projetos tramitam no curso de uma longa seqüência 

de discussões com setores da sociedade civil organizada, como exige a Lei Federal 

10.257/01 – Estatuto da Cidade, os condomínios fechados, transformam-se em 

verdadeiros “eldorados” nas mãos dos produtores imobiliários, sem uma legislação que 

dê conta da sua prática. 

A pertinência de trazer esta discussão à tona está no entendimento de que os 

condomínios horizontais, na maioria das vezes, na forma como estão sendo implantados, 

são loteamentos fechados. Cada vez mais diversificados, multiplicam-se entre as 

19 PROJETO DE LEI DO SENADO n.º  44, de 2003. Altera o Decreto-Lei n.º  3.365, de 21 de 
junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, e a Lei n.º 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras 
providências, para estabelecer, nos casos que especifica, critérios para o pagamento de justa 
indenização. 

20 Outros projetos em discussão na Câmara Federal: PL 3.409/00 e PL 5. 894/01. Dados de julho 
de 2002. Em 2003 foi publicado: Parcelamento do solo urbano: audiências públicas e legislação 
– Brasília: Câmara dos Deputados, coordenação de publicações, 2003. 

21 Como exemplo, podemos citar cidades como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife e 
Natal, onde existem trabalhos nesse sentido. 
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diversas faixas de renda, deixando de ser fenômeno isolado, restrito a uma classe de 

poder aquisitivo alto. Carecem, portanto, de estar presentes nas discussões de 

regularização por serem formas de parcelamento urbano que não dispõem ainda de leis 

que dêem conta de sua legalização. Entretanto, a discussão em tela exclui as novas 

possibilidades condominiais legais inseridas com o Estatuto da Cidade em 2001 para as 

áreas de baixa renda, por entender que essa forma condominial, juridicamente prevista, 

não implicará necessariamente em uma configuração física, urbanística fechada, nem na 

disposição de equipamentos e serviços comuns e privados. 

2.3 CONDOMÍNIOS FECHADOS – SEGREGAÇÃO SOCIALMENTE ACEITÁVEL OU 

INDESEJÁVEL? 

Marcuse (2001), ao discutir as diversas formas de segregação socioespacial nos 

Estados Unidos, separa as formas “socialmente aceitáveis“ das “indesejáveis”. Identifica 

a importância do papel do Estado no provimento das condições necessárias para a 

espacialização do que chama de “partitioning”, divisões involuntárias de status ou poder. 

Segundo o autor, as formas de segregação mais ameaçadoras “à cidade justa e 

democrática”. Nesse texto, aponta caminhos possíveis para o poder público reverter ou 

minimizar o problema. 

Este trabalho utiliza as diversas definições formais de Marcuse (2001) para 

explicar as sutis diferenças existentes entre os diversos termos utilizados para definir a 

“segregação”. Para isso, faz-se necessário esclarecer que alguns desses conceitos 

referem-se a processos sociais e outros remetem a configurações espaciais. A relação 

entre as definições dos processos sociais e as formas espacialmente conceituadas de 

segregação está na recriação constante do espaço a partir de um conjunto de relações 

culturais, funcionais e de status/poder, somadas às definições topológicas e ambientais. 

Ao definir espacialmente os clusters, quarters, guetos, enclaves, enclaves exclusivos e 

cidadelas, indica quais termos exprimem os processos sociais a eles relacionados, 

mostrados no quadro abaixo. 
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Quadro 1 – Quadro conceitual sobre segregação 

PROCESSOS SOCIAIS 
FORMAS DE ESPACIALIZAÇÃO DOS 
PROCESSOS SOCIAIS CORRESPONDENTES

Clustering – termo genérico que trata da 
concentração populacional de um grupo em uma 
área.

Clusters – áreas de concentração populacional 
de determinados grupos, os quais têm 
dimensão espacial maior que um edifício. 

Segregação – processo em que um grupo de 
pessoas é forçado involuntariamente a se 
concentrar em determinada área. Este conceito 
está associado à formação de guetos. O autor 
acredita que os agrupamentos indesejáveis são 
normalmente tratados como “segregação” ou 
“guetos”, enquanto outros tipos de concentração 
mais aceitáveis utilizam terminologias mais 
fashions.

Gueto – separação e limitação forçada em 
determinada área de um grupo definido 
externamente por características étnicas, 
raciais ou estrangeiras, tidas ou tratadas como 
inferiores pela sociedade dominante. 

Congregação – ato voluntário da formação de 
grupos com propósitos de autoproteção e defesa 
de interesses próprios, que não incluem 
dominação ou exclusão. Base de formação dos 
enclaves. 

Enclaves – concentração de grupos, 
autodefinidos por características étnicas, 
religiosas, ou outras que tenham como objetivo 
a autoproteção do seu desenvolvimento 
econômico, social, político e/ou cultural. 

Quartering – é a divisão do espaço urbano, 
resultado das atividades do mercado imobiliário, 
baseado na renda familiar. 

Quarters – áreas de concentração de pessoas 
com determinada faixa de renda, 
aparentemente criada pela operação do 
mercado privado imobiliário habitacional, 
baseado no salário e renda familiar. 

Walling out – ajuntamento voluntário da 
população com propósito de defesa e 
autoproteção através de mecanismos 
excludentes. Processo responsável pela 
formação dos enclaves exclusivos. 

Enclaves exclusivos – concentração espacial de 
um grupo particular definido por sua posição de 
superioridade, seja esta de poder, riqueza ou 
status, em relação ao seu entorno, cujo 
interesse está em proteger essa posição. 

Fortificação – ações voluntárias de grupo 
dominante com propósito de proteger os próprios 
interesses e fortalecer seu controle. Este é o 
processo de formação da cidadela. 

Cidadela - área que concentra membros de 
uma população definidos por sua posição de 
poder, renda, status em relação aos vizinhos, 
que buscam, além da proteção, expor e 
enaltecer esta posição. 

Desagregação – eliminação de barreiras permitindo a mobilidade livre aos residentes dos guetos. 

Quadro elaborado pela autora a partir da livre tradução do Texto de Peter Marcuse: Segregation yes, Guettos, no: 
segregation and the state (2001). 

Estes conceitos, segundo o autor, traduzem tipos ideais difíceis de serem 

encontrados na prática na forma pura. Empiricamente as formas espaciais de segregação 

resultam da mistura de diversos deles. 

O olhar de Marcuse (2001) sobre os agrupamentos socioespaciais através da 

história lhe permite concluir que, apesar de distribuídas em uma multiplicidade de 

categorias (classe, renda, riqueza, ocupação, religião, cor, raça, etnia, idioma, idade, 

composição familiar, nacionalidades, preferências culturais, estilo de vida, etc.), estas 
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podem ser enquadradas em três divisões: a cultural, a econômico-funcional e a posição 

hierárquica na escala do poder. 

A divisão cultural é aquela em que os elementos culturais são os mais 

preponderantes, independentemente de aspectos econômicos e subordinação social. 

Visível normalmente através da música, idioma, história, feriados, relações familiares, 

roupa e estilo arquitetônico. Como exemplo: Bairro da liberdade, na cidade de São Paulo, 

onde imigrantes japoneses guardam costumes e tentam manter tradições de origem 

pátria.

A segunda divisão é a econômica funcional. A localização espacial definida a 

partir das possibilidades de lucro, obedecendo a uma lógica econômica (física e 

organizacional), que agrega usos semelhantes ou interdependentes. Não associadas à 

semelhanças culturais ou relações de superioridade/inferioridade. Ressalta que o 

zoneamento é a aceitação legal dessas divisões funcionais, genericamente definidas 

como divisões econômicas. Entretanto, ressalta que o “performance zoning” define usos 

permitidos, não por sua natureza econômica, mas por sua capacidade de impacto 

ambiental (tráfego, impedimentos à circulação do ar, ocupação de áreas verdes, 

sombreamento, etc.). 

A última divisão define-se através da posição hierárquica de status. Nesta 

categoria estão refletidas e reforçadas as relações de poder, dominação e exploração. 

Marcuse (2001) esclarece que o poder existe dentro de uma multiplicidade de dimensões: 

militar, político, econômico, social, legal, entre outros. Acrescenta que apesar dos dados 

sociais e econômicos serem bons indicadores desta categoria, não descrevem a relação 

necessariamente. 

Estas três divisões se sobrepõem em muitos casos. Diferenças culturais podem 

reforçar o status e interferir na divisão funcional, por exemplo, quando a proximidade é 

necessária para uma produção eficiente. 

Enquanto divisões por função ou cultura são, em geral, voluntárias, 
divisões por status não são. Nenhum grupo deseja baixo status; isso é 
imposto. Enquanto aqueles com alto status mantêm sua separação 
voluntária, eles precisam impor isso para aqueles de baixo status contra 
suas vontades. Portanto, divisões por status requerem, implícita ou 
explicitamente, o uso da força e, em uma sociedade civilizada, esta força 
é (pelo menos em teoria) um monopólio do Estado. A ação estatal pode 
(ou não) também ser envolvida em regulações de divisões culturais e 
freqüentemente moldando divisões funcionais; mas nesses casos a ação 
do Estado tem papel puramente regulador, com o consentimento e para 
benefício de todos os participantes. A fonte da habilidade estatal para 
impor divisões espaciais aos seus residentes pode ser através do 
simples controle físico da força, como era verdade em muitas sociedades 
antigas, nas quais monarcas partiam o espaço em seu próprio beneficio, 
ou o Estado respondia aos desejos daqueles que detinham o poder 
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econômico ou político, modelos como os refletidos nos padrões de 
mercado, e, portanto, beneficiando aqueles fora do aparato estatal. O 
papel do Estado estabelecendo linhas divisórias involuntárias de 
status/poder é, em ambos eventos, central no processo ativo que nós 
chamamos de “partitioning” em nossa contribuição para este livro. É esta 
partição, ao longo de linhas de poder, implementadas pelo Estado, com 
o que nós primariamente nos preocupamos, são eles os quais nós 
consideramos os mais ameaçadores para o projeto de uma cidade justa 
e democrática. E eles podem ser particularmente prejudiciais quando 
usados e reforçados por divisões de cultura e/ou funções (MARCUSE,  
2001, p. 8).22 [livre tradução da autora]. 

Marcuse (2001) apresenta, como exemplo do “partitioning”, uma seqüência 

cronológica de ações do Estado americano que contribuíram para a segregação racial 

entre brancos e pretos, que tiveram origem desde os primeiros zoneamentos impostos 

exclusivamente para brancos, no início do século XX, e foram observadas até meados 

deste mesmo século, nas iniciativas contidas no programa de rodovias federais depois de 

1954, que foram fundamentais ao alastramento dos subúrbios brancos pós-guerra. Esta 

ação, associada a ações privadas e à política habitacional do governo (HARVEY, 1999, 

p. 71-2), estimulou a migração branca a se distanciar das áreas degradadas centrais 

onde se concentrava a população negra que crescia nos centros urbanos. 

No Brasil a segregação assume dimensão social e espacial bem diferente dos 

EUA, entretanto, similarmente, podemos identificar a ação do Estado brasileiro 

colaborando neste sentido. Para exemplificar, podemos citar os loteamentos no início do 

século XX aprovados dentro das normas urbanísticas vigentes, portanto legais, os quais 

escondiam por trás dessa legalidade toda uma sorte de conchavos e contratos entre 

capital privado, concessionárias de serviços e várias esferas do poder público. O 

processo iniciava com a instalação de infra-estrutura antecipadamente pelas 

concessionárias e era completado com a elaboração de uma legislação feita sob medida 

22 While divisions by function and cultural divisions are in general voluntary, divisions by status are 
not. No group desires low status; it is imposed on them. While those of higher status maintain 
their separation voluntary, they need the means to impose it on those of lower status against 
their wills. Thus divisions by status require, implicitly or explicitly, the use of force, and in a 
civilized society such force is (at least in theory) a monopoly of the state. State action may (or 
may not) also be involved in regulating cultural divisions, and is often involved in shaping 
functional division; but in those cases the state is acting in a pure regulation role, with the 
consent and for the benefit of all participants. The source of the state ability to impose status 
divisions in space upon its residents may have its source in the simple control of physical force, 
was true in many early societies in which monarchs partitioned space for their own benefit, or the 
state may be itself responding to the desires of the holders of economic or politic power, desires 
likewise reflected in parallel market patterns, and thus benefit those outside the direct state 
apparatus. The state’s role establishing in the involuntary lines of division that reflects 
status/power is in both events central in the active process we call partitioning in our 
contribuitions to this book. It is this partitioning along  lines of power, implemented by the state, 
with which we are primarily concerned, for it is they which we consider the most threatening to 
the prospect for a democratic and just city. And they may be particularly damaging when they 
use are reinforced by divisions of culture and/or function” (MARCUSE, 2001, p. 8). 
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para garantia de um certo padrão urbanístico. Aparentemente contrariando os interesses 

do capital ao limitar o uso em estritamente residencial, baixa taxa de ocupação, área e 

testada mínimas com grandes dimensões, agia, na verdade, em prol deste, permitindo 

que se cobrasse preços especiais pela exclusividade desses espaços.  Assim, os 

grandes investimentos públicos e privados eram usufruídos por uma parcela restrita da 

população (ROLNIK, 1999). 

Historicamente, a legislação, produzida pelas esferas estatais, cuidou de 

selecionar áreas e determinar padrões urbanísticos especiais, agregando valor a estes 

espaços tendo como resultado a elevação dos preços dessas áreas e, 

conseqüentemente, a segregação social. Se, por um lado, Rolnik (1999) observa que os 

condomínios fechados viriam tão-somente “materializar as muralhas invisíveis” já 

existentes e impostas à produção legal23 da cidade já anunciadas nestes primeiros 

loteamentos produzidos; por outro, acrescenta-se aqui, as favelas são apresentadas 

como “soluções orçamentárias“24 para aqueles que se viram excluídos das políticas 

públicas sociais e econômicas que se efetivaram ao longo do século XX, 

independentemente dos discursos e promessas demagógicas que os incluíam como 

prioridade.

Outro exemplo relaciona-se a duas conseqüências diretas da Lei Federal de 

Parcelamento, que ao impor, a partir de 1979, rigorosas exigências aos parcelamentos 

urbanos, dissociadas de uma política habitacional para a faixa de renda menos 

favorecida da população, orientou por um lado o crescimento e adensamento das favelas 

e loteamentos clandestinos, por falta de outras opções legais. Por outro lado, esta Lei 

induziu à produção cada vez maior de condomínios horizontais em substituição aos 

loteamentos tradicionais, permitindo vantagens significativas aos seus produtores ao 

liberar da obrigatoriedade e sanções impostas (como, por exemplo, percentuais mínimos 

de áreas reservadas ao domínio público).  Dessa forma, o poder público contribuiu de 

forma direta para delinear o atual padrão urbano segregado, que se tornou ao longo do 

tempo mais exposto, bem delineado, através de uma linha cada vez mais delgada, 

contudo, mais eficaz; materializados através dos muros eletrificados, ou até imaginária, 

no caso do poder armado das facções do crime que hoje controlam as áreas mais 

carentes das cidades brasileiras. 

Luiz Souza (2003, p. 5) cita Edesio Fernandes para enfatizar a idéia de que a 

segregação espacial deve ser entendida não só como fruto da dinâmica do mercado de 

23 Produção legal entendida como aquela que obedece às normas vigentes sobre licenciamento do 
parcelamento e construção. 

24 Luiz Souza (2003) cita e concorda com Lícia do Prado Valladares quando apresentava a favela 
como uma “solução orçamentária” para seus moradores. 
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terras e dos sistemas políticos; esta também, concorda Souza com o autor, é resultado 

de ainda vigorar “uma visão excludente e individualista dos direitos de propriedade 

imobiliária”, no que torna urgente uma avaliação e complementação da regulamentação 

urbana, com enfoque prioritário à regularização fundiária acompanhadas, 

necessariamente, de políticas públicas sociais eficazes. 

Sorj (2001), apresentando um quadro sociológico do Brasil contemporâneo, 

discute o que chama das “sete faces da sociedade brasileira”, dentre as quais trata a 

“desigualdade, heterogeneidade e estrutura social”. Entre outros tópicos, destacamos 

quando se refere: (1) às desigualdades espaciais regionais, onde Norte e Nordeste e 

zona rural concentram a população mais pobre do Brasil, isso explicado, em parte, pela 

expulsão dos trabalhadores rurais que se deu após a década de 60, fruto da 

“modernização conservadora da agricultura”; (2) ao acesso a bens de consumo coletivo. 

A concentração de serviços e infra-estrutura urbana, historicamente colocada em 

atendimento das áreas com população de poder aquisitivo mais alto, permitiu que se 

formassem enormes lacunas nos bairros mais pobres. Relaciona a facilidade de acesso a 

estes bens com o nível de escolaridade: “Assim, é infinita a distância no meio urbano 

moderno entre uma pessoa alfabetizada, no sentido de que a alfabetização afeta todas 

as possibilidades de orientação e de qualidade de vida e não é economicamente 

quantificável” (SORJ, 2001, p. 21); (3) aos componentes raciais e de gênero dentro das 

desigualdades sociais brasileiras. Relaciona a discriminação racial da população negra a 

fatores econômicos, por comporem os setores mais desfavorecidos do mercado de 

trabalho. Comenta sobre a não existência de um problema racial, que se deve primeiro a 

um fator de ordem prática, a dificuldade em definir quem é negro num lugar onde existem 

“120 conceitos de nuances de cor de pele e tipos de miscigenação” (SORJ, 2001, p.129). 

Cumpre dizer que, se a “segregação” racial aos moldes do que se apresenta nos Estados 

Unidos não existe no Brasil, não podemos dizer o mesmo quanto a outras formas 

“segregacionistas”. 

Esse mesmo pensamento é apresentado por Souza, L. (2003, p. 1), quando diz: 

Excluímos de nossa análise a segregação residencial provocada por 
questões de natureza racial, pois não é muito comum em nosso país, 
sendo, porém, uma forma comumente encontrada em cidades dos 
Estados Unidos e na África do Sul. No Brasil, em face das fortes 
desigualdades de ordem econômica e social existentes entre as 
camadas da população, o que se verifica é uma crescente “segregação 
de classes” [cita Telles] motivada principalmente pelo fator econômico 
(SOUZA, L., 2003, p. 204).  

Luiz Souza (2003), ao estudar a segregação urbana a partir de uma análise dos 

impactos sociourbanísticos e jurídicos decorrentes da implantação dos loteamentos e 
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condomínios fechados nas grandes e médias cidades brasileiras, parte de um princípio 

de voluntariedade ao auto-exílio. Define, a partir daí, formas de segregação compulsória 

como “aquela que independe da vontade do indivíduo e cuja maior expressão espacial se 

encontra nas favelas brasileiras” (SOUZA, L. 2003, p. 2) de outras que teriam caráter 

voluntário, “representada basicamente pela figura dos grandes condomínios residenciais 

e dos loteamentos ‘fechados’”.  

Observamos que as formas de segregação voluntárias, como condomínios e 

loteamentos “fechados”, identificadas por Luiz Souza (2003), podem ser incluídas nas 

definições de Marcuse (2001) utilizadas neste trabalho, como formas de segregação de 

status, enclaves exclusivos, onde o que está explícito é a capacidade de uma parcela 

dominante da população de se manter isolada, impondo uma distância capaz de guardá-

la e identificá-la como tal. 

Luiz Souza (2003), quando compara as favelas aos condomínios e loteamentos 

fechados, destaca que, juridicamente, estes se diferenciam somente na condição formal 

de portarem um título de valor legal da propriedade. Complementa que em outros 

aspectos se aproximam e apresentam diversas similaridades: homogeneidade social, 

uniformidade espacial (urbanística e arquitetônica), padrão econômico similar, ausência 

de normas urbanísticas legais que os definam e regulem formalmente (excetua os 

condomínios legalizados) e cerceamento das liberdades individuais: 

Assim, por motivações aparentemente opostas, os habitantes dos 
condomínios residenciais e dos loteamentos “fechados” bem como os 
moradores das favelas brasileiras, de certa forma se igualam ao serem 
vítimas de um certo tipo de cerceamento restritivo de suas liberdades. O 
poder subjacente, que impõe e determina a configuração espacial 
desses assentamentos, produz sobre seus indivíduos uma certa forma 
de imobilidade socioespacial, que é gerada em grande parte pela 
disseminação de uma cultura do medo e da violência que acaba por 
justificar determinadas ações (SOUZA, L., 2003, p. 10). 

Se de um lado, o aumento da violência urbana favorece ao encantamento 

crescente pelos condomínios fechados, que cada vez mais se sofisticam nos seus 

aparatos de segurança, seja eletrônica, armada ou elétrica, por outro lado, os passos, 

amizades, encontros são vigiados e controlados. No outro extremo, moradores das 

favelas amargam, muitas vezes, a imposição e controle armado das facções do crime. 

As diferenças mais marcantes ficam por conta da impotência da mobilidade social 

e espacial decorrentes de condições econômicas e culturais dos moradores das favelas, 

a precariedade das condições urbanísticas em que vivem, e pela prática de um padrão 

construtivo que cria um “viés de legalidade” dentro de uma situação de não existência de 

normas formais jurídica e fundiária desses espaços, e ainda a forte coesão existente 
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entre seus moradores, ao que Luiz Souza (2003) atribui às estratégias de sobrevivência 

nestas comunidades. 

Um fator preponderante é que em ambos (favelas e condomínios/loteamentos 

fechados), observa-se que seus habitantes apresentam características sociais, 

econômicas e culturais semelhantes, independentemente de ser uma formação voluntária 

ou não. 

Sobre isso, Oliveira (2000), ao falar dos condomínios fechados, afirma que: 

À alegação de que não há desmembramento de lotes, permanecendo 
todo o terreno como propriedade do conjunto de moradores, 
paulatinamente vão formando-se ilhas de um novo modelo de cidade... 
um novo imaginário...a ilha de segurança, de estabilidade, dos pares, da 
igualdade que garante o necessário distanciamento daquilo que é 
ameaçador à cidade da diferença, da segurança, do conforto (OLIVEIRA, 
2000, p.16). 

Essa constatação é importante porque, associadas a outros fatores, traz 

implicações políticas observadas nos condomínios fechados mostradas a seguir. 

2.3.1 Guetos de iguais – identidade e cidadania 

As críticas mais freqüentes ao formato dos condomínios fechados dizem respeito 

a estes se oporem à diversidade e ao uso democrático dos espaços públicos, por 

negarem as experiências e valores das cidades e da cidadania plena (ANDRADE, 2001, 

p. 936). Podemos iniciar este tópico questionando como ficam a representação e 

participação política nos condomínios fechados. Segundo Rolnik: 

O condomínio imprescinde de negociações cotidianas com territórios 
vizinhos e autoridades locais para se manter. Tem sua própria polícia, 
suas próprias brigadas de limpeza, seu serviço de manutenção. Tem 
tudo isso principalmente porque pode pagar para ter tudo isso, sem 
precisar de lobbies ou guerras de influência na determinação das 
prioridades orçamentárias. Retirando-se do espaço público, pode retirar-
se também da vida democrática da cidade, a denominação norte-
americana de edgecities, identificando os condomínios situados na 
periferia da cidade, como Alphaville e Tamboré, tem neste caso um 
duplo sentido – é edge por se encontrar nos limites territoriais de um 
município, e é edge por estar no limite de pertencimento a um território 
específico, prestes a romper com ele (ROLNIK, 1999, p. 189). 

A localização dos condomínios na periferia das cidades, ou mesmo localizados 

em urbes circunvizinhas, tenta criar minicidades independentes. Na verdade, porém, 

verifica-se que é inevitável a dependência do restante da cidade para o consumo 

necessário à reprodução dessa comunidade, na satisfação de itens básicos como 
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trabalho, estudo e lazer. Isso gera confusão de identidade nos campos político, social e 

cultural, que são refletidas na representatividade política e nas reivindicações populares 

como forma de prática da cidadania. 

Andrade (2001), estudando os condomínios da região metropolitana de Belo 

Horizonte, conclui que moradores dos novos e antigos condomínios diferem quanto à 

forma de participação política. Os moradores mais antigos que se mudaram em busca de 

um modo de vida alternativo, uma vida em comunidade, diferem dos mais novos que 

estão mais preocupados com a privacidade e a segurança de suas residências. Os 

primeiros, ao contrário dos novos que se limitam a questões de interesse particular, se 

envolvem com questões mais gerais como preservação de áreas de proteção ambiental. 

Santos (1981), já no início da década de 1980, alertava para a ameaça 

sociopolítica e cultural dos condomínios. Em termos sociais, enfatizava como a 

guetificação dos ricos nestes espaços buscando segurança provocaria uma maior 

facilidade para os assaltantes e marginais delimitarem seu “campo de trabalho”. 

Questionava também, ainda dentro do campo sociológico, quais seriam as crias dessa 

redoma, “que efeito terá nos jovens? Como se comportará uma sociedade não 

contaminada? Que preconceitos e barreiras surgirão?” 

Parte desse questionamento encontra resposta no texto de Leitão (2000), dez 

anos depois, ao citar:

O depoimento de uma moradora de um desses condomínios privados, 
publicado no Jornal do Brasil (“Geração condomínio não conhece o Rio”, 
24/11/94), é revelador: A síndica Cristina Kraupp descreve um dia na 
vida do condomínio Barramares. “A criança acorda, desce e brinca com 
os mesmos amigos com quem vai estudar – aqui dentro do condomínio 
temos a Escola Municipal Golda Meyer, que vai até a 8ª série. Dentro de 
alguns condomínios, existem supermercado, farmácia, feira livre, 
restaurantes, banca de jornais, locadora de vídeos, brechó, manicure – e 
a praia é em frente. Do condomínio a maioria dos jovens só sai de carro 
ou em ônibus exclusivos para ir ao Barra Shopping, onde a geração 
condomínio usufrui do teatro, cinema, restaurantes, parquinhos, 
brinquedos eletrônicos, lanchonetes e points de paquera.” “A maioria 
deles não diz que mora no Rio, nem na Barra. Eles trocam os nomes do 
bairro e da cidade pelo do condomínio em que vivem”, diz a educadora 
Maria Cristina, que lembra que estes jovens “dificilmente poderiam 
participar de um concurso tipo Conheça o Rio” (LEITÃO, 2000, p. 7). 

 Em termos políticos, Santos adverte que, se os condomínios agradam o Governo 

por serem áreas controladas e organizadas para uma moradia “adequada” e 

representarem aumento certo na arrecadação de impostos, por outro lado, adverte ele, 

que a população naqueles instalada (lembrando aqui que no início os condomínios se 

restringiam à classe abastada) teria poder de pressão para reivindicar privilégios que 

colocariam o poder público em situação delicada, atendendo-os ou não. A decisão de 
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satisfazê-los ou de atender a outras demandas da comunidade em geral poderia gerar 

grandes ônus políticos (SANTOS, 1981, p. 28). 

Hoje, alguns condomínios já apresentam novas relações com as municipalidades. 

Parcerias são firmadas com as administrações municipais, onde é pleiteada a redução do 

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, pelos proprietários, em alegação de que 

arcam com custos e responsabilidades sobre tarefas e serviços que normalmente seriam 

mantidos pelo poder público, como a manutenção do sistema viário, infra-estrutura 

urbanística, tratamento de esgoto, rede de água, energia, recolhimento do lixo, 

segurança, etc. (ver ANDRADE, 2001, p. 938). 

Outro aspecto levantado por Azevedo, como conseqüência desses enclaves 

exclusivos:

O maior “convívio forçado”, em espaços contíguos, dos extratos médios 
e altos com setores populares, em um contexto de desagregação social 
e de baixo crescimento econômico, tende a desencadear um 
recrudescimento dos preconceitos sociais e uma identificação 
mecanicista de pobres como sinônimo de “classes perigosas” (RIBEIRO 
& AZEVEDO apud AZEVEDO, 2001, p. 24).

Segundo Azevedo (2001), ilhas de classe média aparecem nas periferias e no 

interior dos bairros populares ao mesmo tempo em que esses bairros e favelas estão 

sendo adensados, o que obriga a uma “diminuição perversa da segregação espacial” 

pelo “convívio forçado” que, somada ao crescimento da violência urbana, tendem a 

intensificar os preconceitos sociais e a tendência da classe superior ver no pobre um 

perigo iminente fazendo com que ao invés de se buscar “soluções econômicas e políticas 

de nível mais amplo (diminuição dos níveis de pobreza, ampliação das possibilidades de 

ascensão social, reforma do Estado, etc.)”, terminam por agravar os problemas urbanos e 

habitacionais (AZEVEDO, 2001, p. 24). 

Assim, o autor afirma que os condomínios são o resultados de: 

respostas individuais imediatistas que são incapazes de atacar as raízes, 
o problema. Além disso, acarretam problemas que não só afetam 
negativamente a estrutura urbana das cidades como também as próprias 
condições habitacionais destes setores (aumento exacerbado nos 
serviços de segurança, taxas de condomínio, “aprisionamento” das 
pessoas em residências, diminuição da importância da “rua” – enquanto 
espaço de convívio social, intercâmbio, socialização e lazer) (RIBEIRO & 
AZEVEDO, 1996 apud AZEVEDO, 2001, p. 24). 

Dentre tantas críticas contrárias ao condomínio fechado, Azevedo (2001) 

acrescenta que acredita que o condomínio possa trazer alguns benefícios pelo seu efeito 

demonstração para a população dos bairros populares onde se disseminam estes novos 

conjuntos, espaços bem cuidados e organizados ou a força da reivindicação organizada. 
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Salienta aí a importância do processo democrático, no qual o poder do voto se faz arma 

poderosa quando da pressão por equipamentos comunitários, infra-estrutura e melhorias 

habitacionais. 

Para finalizar, seria interessante acrescentar a discussão de Andrade (2001) 

sobre a importância de se comparar as especificidades da vida em condomínios 

residenciais com outras experiências existentes na cidade e em seu entorno e mostrar 

que os moradores dos condomínios não são “espécies distintas”. Se por um lado, a 

popularização dessa forma de moradia ampliou as possibilidades de atender tanto a 

populações de alta, quanto a de baixa e média renda, e impôs práticas sociais e 

necessidades variadas; por outro lado, em comparação a outros condomínios – os 

verticais ou os shoppings (condomínios comerciais) – são percebidas semelhanças que 

permitem não vê-los como “excentricidades” quanto à forma de como redefinem os 

espaços público e privado; ou como restringem o seu acesso e segregam tribos de iguais 

(ANDRADE, 2001, p. 936). 

2.4 A MORFOLOGIA URBANA DOS CONDOMÍNIOS FECHADOS 

Ater-se sobre a morfologia urbana exige análise dos espaços vazios versus

espaços edificados (DEL RIO, 1990). Entre os vazios, destacam-se as áreas verdes e o 

sistema viário; o último, como objeto para continuidade e permeabilidade da cidade, e o 

primeiro, como lugar de vida pública em sociedade. Ambos são capazes de influenciar 

nos valores de troca e de uso, e, conseqüentemente, na qualidade de localização do 

espaço que os circunda. 

No condomínio horizontal, o fechamento total do perímetro e a comunicação com 

o mundo exterior somente feita por um número limitado de acessos permitem grande 

liberdade na definição do projeto urbanístico. Registra-se aí uma conseqüência direta do 

não atendimento às leis de parcelamento do solo, federais ou municipais, que obriga o 

empreendedor a conectar e integrar o novo sistema viário ao existente. Assim, novos 

tipos de malha são delineados, com padrões de lotes, largura de vias, passeios e áreas 

verdes, completamente diversos ao que se encontra no entorno.  

A escolha do partido urbanístico a ser adotado relaciona-se diretamente com o 

público-alvo a que se propõe o empreendimento. Por exemplo, projetos para terrenos, 

topograficamente, muito acidentados dirigidos para clientes da classe alta apresentam 

preocupação com a disposição dos lotes de forma a proporcionar vistas panorâmicas 

onde a paisagem seja comercializada junto, agregando-lhes valor. Essa orientação 

técnica normalmente se sobrepõe aos altos custos com terraplanagem que irão ser 
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impostos aos novos proprietários. Contrariamente, nos condomínios para baixa renda, a 

definição da malha se fará de forma que os lotes resultantes demandem a mínima 

quantidade de terraplanagem, por ser este um dos itens que mais encarecem a 

edificação dos mesmos e, conseqüentemente, dificultam sua comercialização 

(MASCARÓ, 1997; MORETTI, 1997). 

Mascaró (1997) divide diversos tipos de malhas urbanas em duas classificações: 

abertas ou fechadas. Malhas em xadrez e suas derivações em árvore, variações da 

quadrícula, malhas orgânicas, utilizando cul de sac ou alça de bucle, são algumas entre 

as variáveis possíveis. A escolha por um desses tipos de malha pode gerar um espaço 

seguro e tranqüilo, que estimule a vida em comunidade, ou priorizar o tráfego motorizado, 

pode, ainda, estabelecer facilidade de orientação ou desorientação ao usuário do espaço. 

Mas, optar por um tipo de malha misto ou único, implica, necessariamente, em custos de 

execução e manutenção diferenciados. 

Outro aspecto que pode ser levantado, é que o muro, ao mesmo tempo em que 

facilita a tarefa do projetista, é o elemento físico de divisão dessa forma de segregação 

explícita e voluntária. 

O muro, à primeira vista, serve para isolar os de dentro, excluindo os que 
têm que ficar do lado de fora [...] Na verdade, tem uma função latente, 
bem mais difícil de perceber, apesar de ser tão importante quanto a que 
é óbvia; a barreira física que envolve o conjunto, diz aos que os 
constituem quem eles mesmos são. Impede que se diluam na multidão 
dos habitantes do aglomerado metropolitano e que se sintam 
confundidos com eles, se barbarizem. O espaço, dentro da fronteira, 
corresponde a um mundo urbano dominado e manipulado pelos que 
sabem como ele deve ser e que aplicam o seu poder para transformá-lo, 
reduzindo-o à escala que lhes é própria. Microutopia individualista e 
mesquinha (i.e., pequena por natureza) como convém o código de 
valores da cultura burguesa (SANTOS, 1981, p. 24). 

Junto à construção dos muros, Oliveira (2000, p. 16) observa como os 

condomínios modificam a paisagem ao incluir um novo elemento arquitetônico que 

demarca o limite entre o público e o privado: o pórtico de entrada. Acrescenta, ainda, 

como as áreas de jardim são redimensionadas nas fachadas frontais e laterais 

promovendo uma maior separação entre eles. 

Estas novas relações impõem novos valores como, por exemplo: quanto mais 

longe do chão, mais valorizado o apartamento; quanto mais alto o muro e mais largo o 

jardim que separa a entrada, mais status para o condomínio fechado. Este aspecto é 

também explorado por Lara & Marques (mimeo) ao analisar e comparar alguns aspectos 

da urbanização americana com a brasileira. 
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[...] Mas no caso brasileiro, uma outra forma de isolamento e proteção 
também acontece, o que nós chamamos de “bolhas verticais”. Eles são 
prédios de apartamentos inseridos no tecido urbano mas isolados pelos 
aparatos de segurança (porteiros 24 horas, câmeras) que oferecem 
alguns serviços como playgrounds, piscinas, quadras de esporte. 
Abundantes na maior parte das cidades brasileiras, as bolhas verticais 
são mais comuns formas de proteção e isolamento no Brasil adquirindo, 
inevitavelmente, o nível simbólico de ícones de sucesso. Desde da 
década de 1980, com o desenvolvimento das estratégias de mercado, os 
apartamentos no Brasil começaram a ter diferentes preços a partir do 
nível do piso até os andares mais altos (e conseqüentemente mais 
afastados do limite das ruas) mais caros. Se as bolhas horizontais
mascaram sua isolação por distâncias geográficas ou áreas de 
intermediárias controladas disfarçadas como reservas verdes, nos 
prédios verticais isto é explicito, marcada por cercas agressivas ou caros 
granitos e jardins que mostram efetivamente quem controla esses 
espaços. Mas a idéia é a mesma, em escalas diferentes. A fricção que 
acontece nas cidades brasileiras é talvez sua mais distinta característica. 
Enquanto nas cidades norte-americanas tudo é feito para evitar o 
contato, no Brasil o contato foi, desde o início, transformado em 
instrumento de manutenção da ordem social (LARA & MARQUES) [Livre 
tradução e grifo nosso]25.

Outras considerações podem ser traçadas a respeito do uso do solo. VIANA 

(1991), ao escrever sobre as etapas dos loteamentos fechados, cita Sérgio A. Frazão do 

Couto:

O empresário escolhe o tipo de uso característico para o local. Ao 
mesmo tempo, estabelece restrições para a implantação de indústria, 
comércio ou serviço naquela gleba loteada, de modo a servirem essas 
restrições urbanísticas como forma de valorizar comercialmente os lotes 
que são levados à venda, na certeza que têm os adquirentes, de que 
jamais será permitido erigir, às proximidades de sua residência, 
determinados tipos de construção, incompatíveis com as restrições 
urbanísticas impostas (COUTO apud VIANA, 1991, p. 44) [grifo nosso]. 

Nessa formulação, visivelmente calcada nos princípios modernistas de 

zoneamento de uso, os regulamentos internos, ao imporem restrições mais severas, 

geram áreas de um padrão urbanístico e arquitetônico diferenciado, possíveis de agregar 

25 “[…] But in the Brazilian Case, another form of isolation and protection also happen, what we 
called ‘vertical bubbles’. They are apartment buildings inserted in the urban fabric but isolated by 
safety devices (24 hours doorman, cameras) that offer some services like playgrounds, 
swimming pool sports courts. Abundant in all major Brazilian cities, the vertical bubbles are the 
most common form of protection and isolation in Brazil achieving, inevitably, the symbolic level of 
success icons. Since the 1980s, with development of market strategies, the apartments in Brazil 
started to have different prices by floor, the higher (and therefore further away from the menace 
of the streets) the more expensive. If the horizontal bubbles the isolation is masked by 
geographical distances or the use of a buffer or control area disguised as green reserve, in the 
vertical ones it is explicit, marked by aggressive fences or by expensive granites and gardens 
that effectively demonstrates who controls  that space. But the idea is very much the same, in 
different scales. The friction that happens in Brazilian cities are perhaps its most distinctive 
characteristic. While in North-American cities everything is made to avoid contact, in Brazil the 
contact was, from the beginning, transformed in instrument for maintenance of social order” 
(LARA & MARQUES, s/d) 
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valor ao imóvel comercializado, buscando atender a demandas de um mercado elitista 

que busca a auto-exclusão. Tornam-se, via de regra, empreendimentos só acessíveis às 

classes de renda mais alta, contribuindo para a segregação espacial e determinando 

lucros adicionais ao capital.  

Nos condomínios horizontais é notória a restrição ao uso não residencial, 

normalmente expresso em regulamentos próprios. Os maiores, quando introduzem outros 

usos no projeto, normalmente somente incluem equipamentos de apoio ao uso 

residencial, cuidando de seguir uma lógica funcionalista, separando-os espacialmente de 

forma a garantir o sossego da área exclusiva para moradia. Reintroduzem assim o 

princípio do zoneamento funcional modernista, indiferentes às críticas que apontam este 

instrumento urbanístico como negativo, por não permitir a diversidade de usos e, 

conseqüentemente, gerar ociosidade de infra-estrutura instalada e de agregar um valor 

simbólico ao preço final do imóvel.  

Ainda, atender à demanda mais sofisticada das classes mais abastadas, que 

podem arcar pelo item “exclusividade”, requer inovações constantes com criação de 

espaços diferenciados, não só esteticamente, mas também quanto aos diversos itens que 

se incluem nas tecnologias modernas e de comunicação, infra-estrutura e serviços 

disponíveis.26 Isso fica claro na observação da evolução dos slogans que 

comercializavam os primeiros condomínios na Barra da Tijuca – Rio de Janeiro, meados 

da década de 70, enfatizando a escala humana e espírito de vizinhança, comparados às 

propagandas veiculadas na venda dos empreendimentos mais recentes, década de 90, 

destacando o conceito de “home-office” (LEITÃO, 2000).  

Ao inverso, condomínios para população de rendas média baixa ou baixa 

precisam priorizar outros condicionantes, como reduzir ao extremo os custos das áreas 

comuns, orientados pela racionalidade e funcionalidade, tentando atender aos padrões 

mínimos, urbanísticos e arquitetônicos, exigidos para sua aprovação.  

Como conseqüências imediatas dos condomínios residenciais horizontais 

destacam-se: primeiro, a fragmentação e descontinuidade da malha urbana, formando 

ilhas impermeáveis e dificultando a acessibilidade, principalmente do pedestre; segundo,

o fechamento do perímetro do condomínio e seu limitado número de acessos, permitindo 

ao projetista grande liberdade na definição da malha interna, o que resulta em alterações 

morfológicas importantes que geram novas relações entre vazios e áreas edificadas e, 

lógico, novos indicadores na avaliação da qualidade do espaço, trazendo implicações 

26 Ao inverso, condomínios para população de classe média baixa ou baixa precisam priorizar 
outros condicionantes, como reduzir ao extremo os custos das áreas comuns, orientados pela 
racionalidade e funcionalidade, tentando atender aos padrões mínimos, urbanísticos e 
arquitetônicos, exigidos por lei.  
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importantes tanto como valor de uso quanto de troca. Terceiro, ao privatizar espaços 

públicos, opõem-se à diversidade e uso democrático desses espaços. Quarto,

implicações na forma de morar, resultado da recriação da “arquitetura defensiva” 

praticada na cidade medieval, onde os fossos e muralhas separavam os nobres e 

protegidos do rei dos excluídos que se acomodavam à barbárie externa. 

2.5 ARQUITETURA DEFENSIVA: O STATUS DA SEGURANÇA 

Concorda-se com Tramontano & Santos (1999) quando afirmam que as 

concepções tipológicas das moradias nos condomínios horizontais fechados não diferem 

muito do tradicional: 

Os conceitos de privacidade, de intimidade, concretizados e 
institucionalizados primeiramente nos espaços das moradias européias 
no século XIX, e depois importados aos países dos outros continentes, 
inclusive ao Brasil, sob a forma de divisões espaciais em cômodos, 
organizados em áreas social, íntima e de serviços ainda constituem o 
eixo central de seu raciocínio projetual (TRAMONTANO & SANTOS, 
1999, p. 2). 

O autor acrescenta sobre as alterações que agora começam a se impor na 

definição das plantas residenciais, decorrentes das mudanças operadas nos modos de 

vida contemporâneos – como: “trabalho em casa, o acúmulo de equipamentos eletro-

eletrônicos, o desaparecimento da empregada doméstica, e as possíveis alterações 

relativas às novas composições familiares, que se contrapõem à tradicional família 

nuclear”, não serem especificidades dos condomínios fechados. 

Por outro lado, é fácil perceber que alterações nos projetos residenciais, 

decorrentes da necessidade crescente da proteção contra a violência urbana, têm 

provocado uma verdadeira revolução na arquitetura, visível aos olhares menos atentos.  

Assim, fica claro que o medo é o pão cotidiano dos cidadãos. As casas 
não mais expõem suas fachadas românticas, pois cercam-se de muros 
muito altos para dentro das quais ainda triangulam cães de guarda. As 
pessoas trafegam em seus automóveis com os vidros bem fechados 
para evitar abordagens perigosas em cruzamentos e semáforos e, 
dependente de por onde andem a pé, sentem-se como se estivessem 
em plena prática da “roleta russa”. [...] Teme-se igualmente tanto as 
ações criminosas dos assaltantes quanto as ações policiais, marcadas 
por igual ferocidade. E em parte alguma há segurança, no sentido 
bonançoso deste termo, porque o “jogo” de viver na metrópole é cheio de 
riscos a cada passo – e não se sabe como evitar isso (MORAIS, 1985, p. 
12).
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Quanto a esse aspecto, objeto de evolução e destaque na arquitetura atual, os 

condomínios têm sido exemplo, o que justifica aqui o destaque dessa abordagem. 

O crescimento da “cultura do medo” a partir dos anos 1980 levou as pessoas a 

buscar meios de se protegerem (ARRUDA, 2003; SOUZA, J., 2003). As moradias 

passaram a ser fechadas com cercas, portões elétricos, alarmes, etc. Agregados de 

forma artificial ao projeto original, esses equipamentos entravam normalmente como 

acessórios extras. Caracterizam-se como verdadeiros remendos projetuais, necessários, 

impostos pela falta de segurança, real ou imaginária, que tornavam seus moradores 

reféns desse tipo de gasto. 

O uso de câmeras e outros mecanismos de vigilância e controle é parte 
integrante das tecnologias urbanísticas e da gestão urbana da 
contemporaneidade. Câmeras fazem parte do nosso cotidiano, ainda que 
muitas vezes não nos demos conta delas. Dispositivos que antes se 
restringiam à proteção de setores de risco, como casas bancárias, 
joalherias, lojas de câmbio etc., disseminam-se, agora, acoplados às 
arquiteturas de prédios e mobiliários urbanos, tornando-se parte 
integrante desses e da cidade. Nos prédios residenciais das áreas 
centrais, é cada vez mais comum garagens e áreas comuns focalizadas 
por câmeras controladas por vigias privados. Em edificações comerciais 
e, sobretudo edifícios de gabinetes, também os corredores possuem 
câmeras, às vezes múltiplas, enfocando diferentes ângulos. Nas portas 
de gabinetes e salas comerciais há mais câmeras anunciando aos ‘de 
dentro’ a possibilidade de acesso dos “de fora”. A distância física é 
substituída pelo protocolo de acesso, franqueado mediante autorização. 
E onde a distância midiática não é possível, como no caso das lojas 
comerciais, a solução é aderir ao famoso “sorria, você está sendo 
filmado”, despertando no usuário a desconfortável sensação de 
observação e suspeita por uma vigilância direta ou permanente 
filmagem, conforme o caso (SOUZA, J., 2003, p. 7). 

Assim, a década de 90 marca a incorporação destes elementos aos projetos de 

arquitetura, que passam a ser indicadores de bom gosto e status. Quanto mais segura, 

mais aparatos; quanto mais sofisticados os aparatos, mais riqueza. O termo “arquitetura 

defensiva”, derivado do “urbanismo defensivo” (DAVIS apud SOUZA, J. 2003), está na 

ordem das discussões sobre o tema. Artifícios de segurança são incorporados, 

cuidadosamente, introduzindo padrões de estética, status e sofisticação ao projeto. 

As transformações nas casas ligadas à segurança representam um 
investimento significativo numa época de dificuldades econômicas. Mas, 
apesar do investimento ser alto e normalmente representar um fardo 
para uma família de renda baixa, ele é considerado absolutamente 
necessário [...]. No nível mais elementar da casa, isolada com todos os 
sinais de distinção, definitivamente marca a distância entre uma casa e 
um cortiço ou uma favela. No entanto, são possíveis comparações mais 
extensas porque os moradores de São Paulo de todas as classes sociais 
são fluentes no novo código de distinção. Naturalmente as variações são 
enormes entre bairros ricos e pobres, mas em todos eles quanto mais 
ostensivamente segura e cercada é a propriedade, maior seu status. 
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Parece que os moradores de São Paulo estão aprendendo a transformar 
restrições, limitações, incertezas e medos em seu proveito ao 
manipularem a estética da segurança: eles estão transformando suas 
casas em prisões, mas suas prisões dizem muito sobre sua posição 
social (CALDEIRA, 2000, p. 297). 

Mesmo entre aqueles, cuja situação financeira não é tão boa, e onde 

investimentos desse tipo pesam bastante no orçamento familiar, passa a ser considerado 

investimento “absolutamente necessário”. O novo código estético passa a dar conta de 

todas as classes, indistintamente, dentro, é obvio, de “variações enormes”, mas sempre 

onde a máxima é, “quanto mais ostensivamente segura e cercada é a propriedade, maior 

seu status” (CALDEIRA, 2000, p. 297). 

Aqui está implícita a mudança conceitual de liberdade. A nova liberdade vigiada. 

Julieta Souza (2003) discute como os mecanismos de vigilância se potencializaram. O 

panóptico de Bentham constituiu-se no mais importante dispositivo espacial aplicado à 

vigilância da ordem na cidade. “Como revelado por Foucault (1986), o panóptico

constituía-se num mecanismo instaurado por meio de um dispositivo espacial – uma torre 

– onde supostamente postava-se no seu interior um ‘vigilante’”. A suspeita da vigilância 

permanente gerava nos vigiados (muitos) a “inibição do ato proibido”.  Essa tecnologia, 

baseada numa forma arquitetônica, segundo a autora, “tornou-se importante conquista do 

Estado moderno, pois com ele pode-se superar as dificuldades do controle de muitos (a 

massa) por poucos (funcionários públicos, policiais)” (SOUZA, J., 2003, p. 4). Hoje este 

mecanismo está “superpotencializado pelo uso de câmeras e hipercentralização da 

vigilância pública, efetuada por um (ou poucos) funcionários (policial) que vigia(m) 

muitos”.  E ainda, associado ao “sinóptico de Bauman, definido pela observação privada 

de muitos (vigiados) por muitos (vigilantes)” (SOUZA, J., 2003, p. 15). 

O sinóptico é virtual, isto é, quem vigia está no ciberespaço, virtualmente 
em qualquer lugar do planeta.  O voyeurismo e desejo de exposição 
garantem o sucesso dessa forma de vigilância que “não precisa de 
coerção (...) seduz as pessoas à vigilância” (BAUMAN,1999, p.60).  Ao 
contrário do panóptico de Bentham, em que o vigilante era um 
funcionário público e efetuava a vigilância por obrigação, pelo sinóptico,
a vigilância é realizada pelo homem comum, quase sempre no interior de 
seu domicílio (SOUZA, J., 2003, p. 13). 

A autora mostra como os mecanismos de controle e vigilância se estendem desde 

de programas televisivos que exploram crimes e busca de criminosos expostos na TV, às 

web-cam, e às novas estratégias de controle público da segurança através de câmeras, 

pardais, helicópteros e até zepelins (Rio de Janeiro) monitorados e monitorando a cidade 

em tempo real. Conclui que “o panóptico não está em vias de desativação, mas sendo 

acrescentado ao sinóptico, e que a vigilância está fazendo uso de múltiplos mecanismos 
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simultâneos, modificados no sentido do acréscimo de sua potência com o apoio das 

novas tecnologias de comunicação” (SOUZA, J., 2003, p. 15). 

Se uns defendem o isolamento e a fortificação como necessidade real, outros 

entendem que hoje o estancamento da comunicação entre pessoas de diferentes níveis 

econômicos, sociais e valores dá margens para que a fantasia, alimentada por fatos reais 

realmente bastante violentos, tenda a criar medos de monstros maiores do que são. 

Como destaca Scodelario (ARRUDA, 2003): "A pessoa passa a ver o próximo com 

receio. De repente parece que todo mundo virou inimigo. Daí, forma-se uma bola de 

neve, o espaço de convivência social vai se restringindo, e o medo aumenta cada vez 

mais”27 (ARRUDA, 2003, p.6).  

Muros, cercas e barras falam sobre gosto, estilo e distinção, mas suas 
intenções estéticas não podem desviar nossa atenção de sua mensagem 
principal de medo, suspeita e segregação. Esses elementos, juntos com 
a valorização do isolamento e enclausuramento e com as novas práticas 
de classificação e exclusão, estão criando uma cidade na qual a 
separação vem para o primeiro plano e a qualidade do espaço público e 
dos encontros sociais que nele são possíveis já mudou 
consideravelmente (CALDEIRA, 2000, p. 297). 

Assim, os cenários se fortificam, muros enormes, desproporcionais à escala 

humana, impõem agressivamente sua monumentalidade e status. E, entretanto, esse tipo 

de arquitetura é enaltecido e atrai grande demanda que almeja estar dentro desses 

espaços protegidos, com a garantia da segurança privada, não dependendo da 

segurança pública ineficiente e desacreditada. 

Isso fica claro na observação dos slogans e anúncios que comercializam os 

empreendimentos habitacionais. Se em 1990 os anúncios destacavam imóveis com lazer 

à disposição da família, em 1995, a segurança passa a ser requisito fundamental na 

venda dos imóveis: 

A segurança é requisito básico e essencial na comercialização dos 
imóveis. [...] os anúncios do RJ, [...] “primeiro, itens como portões 
automáticos, guarita de segurança, monitoramento por circuito fechado 
de TV e vigias eram listados nas propagandas. Depois, os ícones de 
segurança passaram a integrar a planta do imóvel, como o desenho das 
câmeras e dos portões automáticos. Hoje é comum o anúncio trazer a 
marca do fornecedor de elevador, de louças sanitárias, de fechaduras e 
de cerâmicas junto com o logotipo da empresa de segurança”. Já virou 
grife. Nem é preciso listar ou desenhar os elementos na planta. Basta 
colocar o selo da empresa de segurança, diz Ferraz (ARRUDA, 2003, p. 
08).

27 Entrevista à psicanalista Arlete Salgueiro Scodelario, no texto “Arquitetura do medo”, publicado 
em caderno especial do jornal Folha de São Paulo, em 1 de maio de 2003. 
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A violência urbana, real ou imaginária, dita moda para arquitetura e urbanismo 

contemporâneos. Impõe novas regras em que “todos têm necessidade de proteger-se de 

todos” (ARRUDA, 2003), implica diretamente nas relações sociais e, até mesmo, nas 

características culturais, ao inibir a prática da cordialidade e hospitalidade tão propagada 

dos brasileiros. 

2.6 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Dentre as implicações que advêm dessa forma de auto-exclusão são citados: (1) 

o abuso dos signos arquitetônicos para mostrar imponência e modernidade que possam 

traduzir o que protegem atrás de suas muralhas: um mundo de “iguais”, livres do “feio”, 

do “ameaçador” e das desigualdades (OLIVEIRA, 2000, p. 16); (2) na dimensão política, 

destacam a criação de pequenas cidades num ideário de perfeição e de auto-suficiência 

que limitam a prática da cidadania quando seus moradores se excluem do projeto 

democrático urbano mais amplo (ROLNIK, 1999, p. 189; ANDRADE, 2001, p. 941); (3) a 

formação de crianças hermeticamente desinfetadas, que vêem o mundo exterior como 

bárbaro e hostil (SANTOS, 1981, p. 28); (4) novas relações entre municipalidade e 

condôminos promovem redução dos Imposto Predial e Territorial Urbano em favor 

daqueles que detêm um alto poder aquisitivo (ANDRADE, 2001, p. 938); por fim, (5) a 

produção de extensas áreas fechadas que ajudam na consolidação das cidades partidas, 

social e fisicamente, e na transformação do solo barato em áreas nobres e caras.  

Sem dúvida, expressam com precisão o modo de vida contemporâneo dos 

brasileiros ricos, ao incorporar valores diretamente relacionados à qualidade de bem 

viver, como o verde, o isolamento e a segurança; mas, não são “espécies distintas” nem  

“excentricidades” quanto à forma de como redefinem os espaços públicos e privados, ou 

como restringem o seu acesso e segregam tribos, como defende Andrade (2001, p. 936). 

Desse modo, acredita-se que observar o surgimento e a proliferação dos condomínios 

dentro da dinâmica urbana contemporânea, destacando as novas teorias pós-modernas, 

as transformações espaciais, econômicas e as formas de planejamento e gestão das 

cidades, pode trazer reflexões interessantes. 



64

3 DINÂMICA URBANA 
CONTEMPORÂNEA:

SURGIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS FECHADOS



65

3 DINÂMICA URBANA CONTEMPORÂNEA: SURGIMENTO E CONSOLIDAÇÃO 

DOS CONDOMÍNIOS FECHADOS 

3.1 A TEORIA URBANA E OS CONDOMÍNIOS FECHADOS: ENTRE A ABSTRAÇÃO 

E A PRÁTICA 

Peter Hall (1995), no livro “Cidades do amanhã”, afirma que: “no planejamento 

urbano do século XX não há mais que poucas idéias-chaves, e que estas só fazem 

reecoar, reciclar-se e reconectar-se” (1988, p. 9). Diz ainda que estas idéias foram 

colocadas em prática durante todo o século XX em momentos, lugares, circunstâncias e 

utilizando mecanismos bastante diferentes dos pensados originalmente. Por isso, o autor 

atribui o fracasso de somente terem, na maioria das vezes, se reduzido a produzir 

resultados “amiúdes, bizarros e, por outra, catastróficos” (HALL, 1995, p. 4). 

A primeira parte deste capítulo faz uma reflexão, a partir de um resgate 

bibliográfico, da inserção dos condomínios fechados no Brasil dentro do discurso, da 

abstração e da prática da teoria urbana, moderna e pós-moderna. Observa como e em 

que situações este modelo habitacional contemporâneo se assemelha, se identifica, ou 

se utiliza de conceitos originários de outras propostas idealizadas (nem sempre 

realizadas) em diferentes momentos da história para solucionar problemas das cidades 

contemporâneas.

3.1.1 Modelo híbrido: fusão de ideais culturalistas e racionalistas 

A tentativa de sistematizar o pensamento urbanístico produzido pós-revolução 

industrial, no final do século XIX, gerou duas “correntes orientadoras da teoria e da 

prática” das “formas de pensar e fazer a cidade” o racionalismo progressista e o 

organicismo culturalista. Seguindo direções opostas no tempo, a primeira corrente,

nostálgica, se identificou com o passado, e a segunda fundamentou seus ideais no futuro

(CHOAY, 1998).

A partir dos estudos de Françoise Choay, Santos (1981) analisa a tamanha 

influência desses modelos, tanto na consolidação das idéias, quanto na concretização de 

ações que produziram as cidades até então, independentemente do regime político 

(capitalista ou socialista, que naquele momento servia de parâmetro avaliativo das 
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cidades28), da importância econômica (da localização em países ditos cêntricos ou 

periféricos), do agente promotor (poder público, iniciativa privada ou comunidade 

organizada), se fruto de produção formal ou informal. Em seguida, detendo-se no 

desenvolvimento urbano brasileiro, o autor analisa como estes modelos, culturalista e 

progressista, se inseriram na prática e teoria das nossas cidades entre as décadas de 

1950 e 1970.29

Desde o início do século XX, os loteamentos privados são produzidos no Brasil 

(ROLNIK, 1999), mas o auge da sua oferta acontece nos anos 50. Seus traçados, via de 

regra, eram inspirados nos ideais ingleses culturalistas que orientaram a produção das 

novas cidades na Inglaterra no século XIX, mas com “concepção, desenho, e execução 

tão degradadas que conseguem mascarar as fontes originais da idéia” (SANTOS, 1981, 

p.11).

Caberá ao Estado a apropriação dos princípios do racionalismo progressista para 

construir a nova capital do Brasil nos anos 1950, buscando aí o simbolismo condizente 

com a nova imagem que se procurava emplacar para o país. Brasília seria “síntese e 

símbolo” da “nova arrancada nacional”. Na seqüência, os conjuntos habitacionais 

produzidos pelo Sistema Financeiro Habitacional – SFH, cujo ápice será entre 68 e 74, 

foram a reprodução massificada e empobrecida desse mesmo modelo, distribuídos em 

todo o país através da ação direta das COHABs e INOCOOPs. Nesse mesmo momento, 

como outra face da mesma moeda, o Estado, de forma indireta, através de 

financiamentos e alocação de infra-estrutura, facilitava para o mercado promover as 

habitações para os mais ricos (SANTOS, 1981). 

Se foi o Estado brasileiro que fez uso das idéias racionalistas em um primeiro 

momento, posteriormente, quase vinte anos depois, será o capital que se apropriará 

desse modelo. “O capital só acordou quase vinte anos depois. Em compensação, por 

seus compromissos sociais restritos, a idéia da auto-suficiência pode ser levada até a 

conseqüências mais extremas, e é o que está tentando fazer” (SANTOS, 1981, p. 25). 

28 Essa forma de avaliar as cidades tornou-se obsoleta, como podemos ver em Segre (2002, p. 
72). “... A medida dos avanços da sociedade já não se fundamenta mais em abstratos sistemas 
políticos ou partidistas, nem na classificação de nítidos grupos sociais antagônicos. Ela agora 
vem fornecida pelos indicadores de qualidade de vida da população – segundo afirma o 
pensador Antonio Negri – estabelecendo como marco de referência obrigatório o espaço 
metropolitano”. 

29 Anterior a essa delimitação temporal estudada por Santos (1981), verifica-se que Bonduki 
(1998), ao escrever sobre a habitação social no Brasil, faz referência aos conjuntos 
habitacionais produzidos pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão, induzidos pelas ações do 
Governo Vargas, durante os anos 40 e 50, como nitidamente orientados pelo modelo 
racionalista (BONDUKI, 1998, p.163).  
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Brasília servirá de inspiração para um novo tipo de modelo de 
desenvolvimento urbano que se firmará, principalmente, na década de 
setenta, o condomínio exclusivo. Um modelo híbrido que nasceu da 
fusão, algo desconcertante, se se buscar a ortodoxia dos conceitos 
originais, dos princípios progressistas e culturalistas. Bastante lógico, 
porém, se se perceber uma nova forma de entendimento entre a ação do 
Estado e a do capital imobiliário (SANTOS, 1981, p. 13). 

Para o autor, o modelo de acumulação capitalista brasileiro, durante o período 

conhecido como Milagre Brasileiro, favoreceu a ascensão da classe média provocando o 

surgimento de nouveaux-riches sequiosos por exibirem seu novo status. Assim, os 

primeiros condomínios surgidos nas grandes cidades (São Paulo, Rio e Niterói) trazem 

em comum a localização fora da cidade, regiões periféricas, mas que ao mesmo tempo 

dispunham de fácil acessibilidade para o transporte individual. Há uma tentativa aí de 

misturar os ideais norte-americanos, de negação das cidades com os suburbs (pelas 

quais esta classe é fortemente influenciada) aos interesses da indústria automobilística, 

onde o Estado se antecipa como promotor da infra-estrutura necessária. Assim, o apelo 

publicitário dos condomínios fechados destacava o termo comunidade, que trazia 

implícitos a tranqüilidade, o silêncio e a segurança, mas, antes de mais nada, difundia o 

ideal de um novo modo de vida “exclusivo e especial” almejado por esta nova parcela da 

população.

O condomínio é racionalista porque investe em uma versão totalizante 
do meio urbano. Sua concepção é autoritária e visa à eficiência. O 
espaço é concebido para um homem padrão e pretende responder a 
seus requisitos básicos. A solução é universalizante e independente das 
condições locais, pode ser implantada em qualquer lugar (SANTOS, 
1981, p. 20). 

 A diferença básica é que agora o modelo racionalista tem como seu agente 

promotor o capital, o que implica necessariamente que o homem universal antes era o 

cidadão, e os interesses defendidos, pelo menos na retórica, eram do coletivo. Agora, o 

interesse é retorno financeiro, e o homem padrão é aquele que se enquadra no perfil do 

comprador capaz de consumir os bens oferecidos pelo capital. Se antes o problema 

estava em fazer crer na intenção de ações que privilegiavam interesses coletivos (mesmo 

que não assim o fossem), agora se resume a fazer com que pessoas semelhantes, do 

ponto de vista do poder de compra, sentissem-se atraídas pelos mesmos bens. 

As estratégias de venda baseiam-se em fórmulas de vida urbana, mutantes com o 

tempo e o lugar, mas tendo em comum a venda de um passaporte para um lugar seguro, 

tranqüilo, restrito às pessoas de sua classe social, num ideal nostálgico e romântico, 

propício ao mito da vida em comunidade. A visão da cidade passa a ser de um ambiente 
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bárbaro, onde os condôminos são seres especiais egressos deste mundo cheio de 

patologias sociais (SANTOS, 1981). Aproxima-se assim, do segundo modelo: 

O condomínio é culturalista porque propõe, desde o início, um mundo 
fechado, com medidas automaticamente limitadas. A população é 
cuidadosamente prevista, impossível de ultrapassar, já que as 
construções obedecem a regras pré-fixadas. O número de moradias 
condiciona a oferta de infra-estrutura e dimensiona equipamentos. 
Completando tudo há o muro, a cerca com entradas vigiadas. Em alguns 
casos há senhas, cartões de entrada, identificação eletrônica, circuito 
interno. Em outras há toque de recolher, como nas pequenas cidades 
medievais autocontidas (SANTOS, 1981, p. 22). 

Quase duas décadas depois, Tramontano & Santos (1999, p. 1) fazem uma 

reflexão, segundo eles, necessária para a compreensão dessa nova forma de morar 

contemporânea, atendo-se sobre referências históricas entre “conjuntos de casas, 

cidades e modos de vida” a ela associadas. Verificam a pertinência das associações de 

emblemáticos exemplos dos modelos culturalista e progressista, como os subúrbios 

americanos do pós-guerra, as cidades jardins de Hebenezer Howard e as vilas operárias 

do início do século, freqüentemente comparados com os condomínios fechados. 

Importante lembrar que estes exemplos se apresentaram como solução para 

cidades em contextos históricos, sociais, políticos e econômicos bem definidos. 

Considerando este fato, o quadro comparativo abaixo identifica o lugar, a época e 

algumas características das três soluções urbanas citadas (os subúrbios americanos, as 

cidades jardins e as vilas operárias) e as relaciona, ressaltando os pontos em comum e 

diferenças com os condomínios e loteamentos fechados produzidos no Brasil30.

30 Tramontano & Santos (1999), no texto citado, relacionam as três modalidades citadas com os 
“atuais condomínios fechados paulistanos”, aqui, nós estendemos a comparação aos 
condomínios fechados no Brasil, por entender que este fenômeno tem se dado em todo o país 
com características bem semelhantes.  
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Quadro 2 – Quadro comparativo: os condomínios horizontais versus as vilas operárias, as Cidades Jardins e os subúrbios americanos. 

Vilas operárias Cidade Jardim Subúrbios americanos 
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Século XIX 
Europa

Tanto vilas patronais quanto aquelas 
empreendidas por capital privado, foram 
a primeira resposta ao déficit habitacional 
da cidade industrial.  

Objetivavam solucionar os cortiços 
coletivos, promíscuos e insalubres nas 
áreas centrais.31

A imposição de modos de vida próprios da 
nova sociedade burguesa, que 
economicamente sobrepujava a nobreza 
e aos mecanismos capitalistas de 
produção, está visível na definição formal 
e espacial das unidades habitacionais 
isoladas com cômodos monofuncionais 
exíguos.
(TRAMONTANO & SANTOS, 1999, p. 2). 

Século XIX (1880 – 1898) 
Inglaterra

Proposta do tipógrafo inglês Hebenezer 
Howard, tinha por princípio a criação de 
cidades autogeridas, baseadas no 
cooperativismo, no comunitarismo, na 
autogestão das moradias, em uma 
população máxima fixada em 32 mil 
habitantes, em área de 1.000 acres de 
terra, circundada por cinturões verdes. A 
proposta se interessava mais por processos 
sociais que por projetos físicos (HALL, 
1995). 

A proposta, além de um isolamento da casa, 
esboça um isolamento das funções 
(zoneamento funcional). 
(TRAMONTANO & SANTOS, 1999, p. 2). 

Auge nos anos 1950 
Estados Unidos 

Essa solução não se baseou em uma formulação teórica. 
Inicia-se ainda no final da década de 1940, quando 
executivos (classe média alta) reformam antigas casas de 
fazenda distantes da cidade e as transformam em 
moradias. A separação entre locais de moradia e trabalho 
passou a significar status. Uma segunda fase se deu com 
a articulação do Estado e o capital imobiliário durante o 
segundo pós-guerra nos EUA, quando foram produzidas 
pequenas casas que abrigaram milhões de americanos. O 
objetivo era solucionar o imenso problema de moradia da 
população branca (GOTTIDIENER, 1997). Assim, os 
chamados “suburbanitas”, como ficaram conhecidos 
posteriormente, deixaram as áreas centrais deterioradas 
para os pobres e negros.  

Alicerçou-se em quatro pontos: novas estradas, zonning, 
hipotecas e explosão de natalidade. 
(TRAMONTANO & SANTOS, 1999, p. 3). 

31 Oferecidas como opção de moradia para classes trabalhadoras, localizavam-se próximas às áreas industriais e, em sua maioria, eram de propriedade dos 
donos das fábricas. Introduziam uma lógica de controle econômico e social aos seus operários. As vilas surgidas no Brasil no início do século XX como 
solução de moradia do operariado dividiam-se entre: vilas operárias produzidas pelos empresários, construídas próximo às fábricas, para garantir 
habitação para sua força de trabalho e vilas privadas para arrendamento, permitiam ao arrendatário um extra na sua renda mensal (ver BONDUKI, 1998). 
Ambas habitações de aluguel, em geral de péssima qualidade.   
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Vilas operárias Cidade Jardim Subúrbios americanos 
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Quanto à organização espacial, quando 
implantadas dentro da malha urbana, 
ambos priorizam vielas, ou ruas sem 
saída.

Quanto à estrutura espacial interna às 
moradias, faz referencias “ao modelo 
burguês oitocentista parisiense”
(TRAMONTANO E SANTOS, 1999, p. 4). 

Ambos propõem casas unifamiliares e 
isoladas. 

As casas normalmente isoladas e em lotes 
individuais. 

Os condomínios fechados aproximam-se dos 
bairros-jardins32 nos traçados orgânicos 
pitorescos das vias, e na priorização de áreas 
para vegetação (nem sempre realidade nas 
propostas atuais).(TRAMONTANO E SANTOS, 
1999, p. 4). 

Esses conjuntos residenciais em áreas periféricas das cidades, 
distantes do comércio e do trabalho, apesar de distantes dos 
centros urbanos, estavam próximos a centros comerciais tão 
exclusivos quanto suas moradias. 
As habitações na forma de sobrados unifamiliares, não murados 
e recuados de suas divisas, assentados em grandes lotes 
gramados. Internamente, seus projetos refletem traços culturais 
na separação das esferas masculina e feminina. Nas fachadas é 
comum a aplicação de elementos formais e repertórios 
estilísticos datados historicamente.  

Vontade de viver entre iguais, na implantação e agenciamento 
das unidades habitacionais (TRAMONTANO E SANTOS, 1999, 
p. 3-4). 

C
o

n
d

o
m

ín
io

s 
fe

ch
ad

o
s 

   
  D

if
er

en
ça

s 

Os condomínios horizontais não são 
solução para a classe operária; 

Apesar do apelo comercial à sociabilidade 
das vilas, a prática distancia-se do 
discurso. 
(TRAMONTANO E SANTOS, 1999, p. 3- 
4).

Há uma diferença básica no que toca à 
relação de propriedade, se as vilas eram 
de um único dono, os condomínios são de 
diversos. 

Não há nenhuma semelhança entre a definição 
original howardiana e os condomínios 
horizontais. 

(TRAMONTANO E SANTOS, 1999, p. 4). 

Não havia muros circundando os subúrbios nem aparatos de 
segurança sofisticados. 
(TRAMONTANO E SANTOS, 1999, p. 4). 

Os condomínios são de exclusiva iniciativa privada e segregam 
por renda, não por raça ou etnia. 

Fonte: Quadro fruto de elaboração própria a partir das seguintes referências: Condomínios horizontais fechados: referência para uma prática contemporânea, dos autores: Marcelo Tramontando & 
Denise Mônaco (1999), Cidades do amanhã do autor Peter Hall (1988) e A (re)produção do espaço urbano de Mark Gotidiener (1997). Em grifo acrescentam-se as análises da autora.

32 Ficaram conhecidos como “bairros-jardins” ou “subúrbios-jardins” as diversas versões que reproduziram as estruturas físicas propostas pelas cidades 
jardins, contudo desvirtuando a fundamentação política e social da proposta original, em que a pretensão era a formação de uma sociedade com 
capacidade de autogestão, independente do Estado. Os maiores créditos aos bairros-jardins, segundo Peter Hall (1988), devem ser atribuídos a Raymond 
Uwin e Robert Parker. 
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Concordamos com Tramontano & Santos (1999), quando assinalam que as 

comparações freqüentes, ao serem observadas com o devido cuidado, perdem muitas 

vezes a semelhança sugerida. Começando por afirmar que os condomínios “não estão 

relacionados com a provisão de habitações para a classe operária, ou para um grande 

número de pessoas, como grosso modo e idealmente estavam as vilas operárias, a 

cidade-jardim ideal e os subúrbios norte-americanos” (1999, p. 3). São realizados, na 

maioria das vezes, para número reduzido de pessoas, que podem arcar com as 

condições colocadas pelos seus promotores, sempre privados. Entretanto, acrescentam 

os autores, quanto à tipologia habitacional, “unifamiliar isolada ou germinada, térrea ou 

assobradada” são semelhantes, expressando assim a manutenção de valores já 

existentes no século passado.  

Ao afirmarem ser o condomínio fechado “um fenômeno que diz respeito, 

principalmente, “às cidades do continente americano”, referindo-se tanto ao sul quanto ao 

norte, Tramontano & Santos (1999, p. 4) explicam ser este fato estimulado pelas 

diferenças socioeconômicas, que são explicitadas espacialmente e influenciam na 

criminalidade urbana que colaboram na comercialização de empreendimentos desse tipo. 

Tendo observado a pertinência das comparações estabelecidas entre a teoria 

urbana proposta ou praticada até meados do século XX, e, ainda, sabendo-se que a 

partir dos anos 1960 floresceram as novas teorias urbanas ditas pós-modernas, que 

incluíam uma nova agenda e novos paradigmas formulados a partir da desconstrução 

das verdades difundidas e praticadas pelo modernismo (principalmente aquelas onde o 

racionalismo progressista foi levado às últimas conseqüências), é pertinente, agora, 

verificar qual relação existe entre os condomínios fechados no Brasil e essas teorias 

contemporâneas.

3.1.2 Teorias pós-modernas e os condomínios fechados no Brasil 

No chamado momento pós-moderno, florescem novas teorias e práticas da 

arquitetura e do urbanismo. Essas, mesmo surgindo em contextos e ambientes próprios, 

guardam muitas vezes similaridades com fenômenos observados em lugares 

completamente diversos quanto a seus aspectos culturais, sociais e econômicos. Um 

bom exemplo disso acontece com o fenômeno dos condomínios fechados no Brasil e os 

projetos realizados sob a orientação da teoria americana do “Novo Urbanismo”. 

A partir da percepção das falhas apresentadas nos princípios do movimento 

moderno e dos diferentes caminhos percorridos na busca por soluções alternativas, 

Nesbitt (1996) afirma ser possível dividir as novas teorias urbanas em pró e 
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antimodernas, observando que, em algumas correntes, aspectos valorizados no 

modernismo são muitas vezes retomados e desenvolvidos e, em outras, rechaçados e 

abandonados33.

A chamada “crise do modernismo” coincide, cronologicamente, com o início da 

década de 60. É o momento do capitalismo tardio, a era do monopólio das multinacionais, 

da informação e da sociedade de consumo. A população urbana chega a limites nunca 

pensados, os avanços tecnológicos fazem gerar perspectivas sobre as novas relações 

sociais de produção, mediadas entre o global e o local. Na teoria da arquitetura e 

urbanismo, isso será traduzido nas mudanças provocadas pela nova interdisciplinaridade 

que provocará um pluralismo de formulações baseadas nos estudos do corpo, de uma 

nova estética, da inclusão da lingüística, da fenomenologia, da semiótica e de uma nova 

agenda política e ética. 

Ataques ao modernismo jorram de diferentes direções: jornalistas, urbanistas e 

arquitetos passam a fazer considerações que valorizam o ponto de vista do usuário34. As 

críticas se concentram nos seguintes tópicos: design utópico, projetos de reconstrução 

em larga escala, teorias prescritivas e códigos de desenho urbano como solução para 

problemas sociais e econômicos, na não realização da agenda social proposta, na 

desvalorização do lugar, do significado, da história e do entorno. São questionados os 

valores impostos pelo modernismo, a lógica da máquina, o zoneamento funcional, a 

dependência do automóvel e o crescimento das distâncias impostos em nome do controle 

dos conflitos e da proteção dos valores da propriedade. 

As cidades são então mostradas como resultantes de um misto de espalhamento, 

das cidades contínuas (fenômeno mais percebido nas cidades americanas), com 

adensamentos caóticos e incontroláveis, onde as agressões e desrespeito ao entorno se 

dão pelo autoritarismo autista dos projetos modernos que valorizam o objeto – corpo, 

massa e volume construído – inserido num espaço vazio, indiferenciado, provocador de 

desorientação e da perda da escala humana. 

Na busca por novos caminhos, a preferência é explícita por projetos em 

fragmentos urbanos, por soluções em pequena escala (a do pedestre), permeadas pela 

nostalgia de uma vida compartilhada em comunidade, pelo respeito ao pré-existente, ao 

33Interessantes os questionamentos de Lampugnani (1984), sobre o conceito do pós-moderno na 
arquitetura e suas correntes contemporâneas. 

34Nos Estados Unidos, as críticas de Jacobs (2000) levantam polêmicas, se voltam contra o 
espalhamento urbano, o zoneamento funcional, e clamam pelo urbanismo neotradicional, pela 
valorização da pequena escala amiga do pedestre, da vida em comunidade como antídoto às 
doenças urbanas vivenciadas na época. 
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local, à valorização da relação: vazios versus massa edificada, à tradição e, ao mesmo 

tempo, à utilização das novas tecnologias. 

Neste contexto, surge uma multiplicidade de teorias urbanas e arquitetônicas que 

tenta dar conta dos novos e velhos problemas enfrentados pelas cidades. Nomes como 

Rowe e Koetter, Robert Venturi, Kevin Lynch, Andres Duany e Elizabeth Plater-Zyberk, 

Rem Koohaas, Krier, Barthes, Tschumi, Aldo Rossi, entre outros, se destacam na 

reformulação dos novos paradigmas e no apontar de soluções que muitas vezes 

resgatam práticas ou reúnem idéias há muito esquecidas (ver NESBITT, 1996). 

Os condomínios fechados no Brasil e os projetos realizados sob a orientação da 

teoria norte-americana do “Novo Urbanismo” são ambos exemplos das chamadas “gated

communities”, integram um fenômeno percebido mundialmente e são associados ao 

extenso leque de soluções criativas que buscam a qualidade de vida nos espaços 

urbanos contemporâneos. Entre outras razões, são justificados como respostas práticas 

à violência urbana, à necessidade de ampliação do mercado imobiliário e à sua 

lucratividade, à omissão ou incapacidade da legislação vigente, à inoperância do Estado 

em gerir e promover espaços e equipamentos públicos comunitários suficientes e 

adequados, e, mesmo, ao crescimento da democracia. No Brasil, a proliferação dos 

condomínios e loteamentos fechados há muito já faz parte do cotidiano das nossas 

cidades. Capazes de adaptação a diversas realidades e escalas, não são privilégio de 

uma região ou de grandes cidades; é vivenciado também nas cidades de médio e 

pequeno porte, localizadas de norte a sul do Brasil35. Ao mesmo tempo, o Novo 

Urbanismo orienta cada vez mais a produção do mercado habitacional nos Estados 

Unidos.

Segre (2002) argumenta que, desde a década de 80, indiferentes às visões 

derrotistas do descontrole das megacidades e às estruturas propostas pela teoria do 

holandês Rem Koolhaas36, arquitetos e urbanistas americanos propõem alternativas 

diversas tendo como objetivo resgatar “a habitabilidade do subúrbio”, através da 

reorganização espacial relacionando diferentes escalas de intervenção sobre o território e 

na possível regeneração da vida em comunidade. As propostas do Novo Urbanismo 

assumem 

[...] a herança dos estudos realizados por Clarence Perry, Henry Wright e 
Clarence Stein sobre a Unidade Vicinal nos anos trinta; as críticas de 
Lewis Mumford à concentração de torres nas metrópoles; e as críticas de 

35 Ver Zacabi (2002), reportagem publicada na revista Veja (Edição 1.753 de 15/05/2002, páginas 
95 a 101), apresenta os condomínios fechados como fenômeno nacional. 

36 Rem Koohaas, arquiteto holandês pós-moderno. Da corrente pró-moderna, defende a 
continuidade e revisão do projeto moderno. 
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Jane Jacobs e William Whyte ao zoneamento e ao anonimato no 
“modernismo” arquitetônico, nos anos sessenta, acompanhadas pelas 
experiências do Urban Renewal e da Advocacy Planning (SEGRE, 2000, 
p. 75). 

Segre (2002, p.76) ainda destaca alguns dos pontos mais importantes dessa 

teoria:

A busca por estruturas territoriais diversificadas em termos funcionais e 
populacionais, caracterizando a identidade de cada escala: metrópole, 
cidade, povoado, unidade vicinal, distrito, corredor, quarteirão, rua e 
edifício; a criação de assentamentos com dimensões controladas, entre 
dois e vinte mil habitantes; a nítida separação entre pedestres e veículos, 
privilegiando o espaço dos primeiros; o incremento dos espaços públicos 
que promovam vínculos sociais; a inter-relação de funções no centro da 
comunidade; a diversidade tipológica nos modelos de moradia; o 
desenho da paisagem e da arquitetura referidos à identidade local e sua 
história, clima, ecologia e práticas construtivas; o resgate das áreas 
degradadas da cidade tradicional. 

Sua prática, entretanto, começa a ser questionada, o que fica evidente nas 

críticas feitas a dois dos mais famosos projetos realizados segundo esta teoria: Seaside 

(projeto de Andres Duany e Elizabeth Plater-Zyberk) e Celebration (projeto de Robert 

Stern), ambos no Estado da Flórida – EUA, responsabilizados pela criação de guetos 

étnicos, socioeconômicos, e da auto-exclusão. Na crítica de Segre (2002, p. 76) são 

questionados se não se resumem a mais um “showcase da American Way of Life”, ou 

novos parques temáticos, e menos a soluções urbanas, dentro de uma visão da ética 

democrática e profissional.  

Souza (2002, p. 143-144), ao criticar o Novo Urbanismo, diz que este ao pretender 

cumprir um papel “pedagógico” de resgate aos valores tradicionalistas harmonizando o 

desenvolvimento urbano capitalista com “certos valores comunitários e com uma certa 

escala humana”; na verdade, oferece um tipo de planejamento restrito – físico-territorial – 

onde a participação popular é questionável, além de ser resultado de um trabalho 

“animado por um tipo particular de profissional de planejamento, o arquiteto-urbanista”. 

Acrescenta ser o Novo Urbanismo, “enfim, quase uma espécie de síntese entre a tradição 

antimodernista tão bem simbolizada por Jane Jacobs [...] e o pragmatismo mercadolófilo, 

a isso tudo acrescentado-se a estética pós-moderna.” 

Além de não colocar a questão da superabilidade (ou desejabilidade de 
superação) da sociedade e da cidade capitalistas, se não chega a 
representar uma franca mercadofilia, com certeza não esta muito 
distante disso: a máxima “a forma segue o dinheiro” (“form follows 
finance”), paródia da conhecida máxima dos modernistas, exemplifica o 
pragmatismo capitalistófilo da orientação do Congress of New Urbanism,
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entidade nuclear do movimento (CONGRESS OF NEW URBANISM, 
1999c) (SOUZA, 2002, p. 144). 

Os condomínios horizontais declaram explicitamente sua intenção de promover 

soluções para aqueles que constituem demanda solvável. Seus interesses encontram-se 

intramuros. A princípio, divergem frontalmente do Novo Urbanismo quanto a incluir, no 

seu discurso, nobres intenções quanto à busca de soluções mais amplas para as 

questões sociais e urbanas. Entretanto, entre os aspectos físicos e formais apresentados 

nos projetos de ambos – nos condomínios fechados nacionais e na prática do novo 

urbanismo – há uma visível similaridade. Um primeiro aspecto é a busca por uma vida 

tranqüila, segura e que resgate valores da comunidade37. Um segundo aspecto é a 

relação harmônica com a natureza na inclusão de belas paisagens, mesmo que esta 

relação, na verdade, esconda a intenção de agregar valor ao empreendimento e ajudar 

na promoção de uma imagem simbólica do “politicamente correto”.38 Terceiro, o uso de 

recursos tecnológicos mais avançados que garantam segurança e alta qualidade do 

empreendimento. Aqui podemos ter dois desdobramentos: (1) a valorização da estética 

nos projetos arquitetônicos das residências e nas áreas comuns inclui a aparência 

asséptica (ver SOUZA, J., 2003) e fachadas personificadas, únicas, exclusivas, de gostos 

dos mais variados, que vão da monumentalidade moderna a estilos históricos, utilizando 

para isso “toda uma gama nova de materiais de construção, alguns dos quais permitindo 

a imitação exata de estilos bem mais antigos”, bem ao gosto da arquitetura pós-moderna 

citada por Harvey (1999, p. 77). A alta tecnologia garante assim um padrão construtivo de 

alto nível à base do uso de materiais de acabamento e técnicas construtivas sofisticadas; 

(2) a utilização das novas mídias (internet, telefonia celular, banda larga, web-cams, 

imagens de satélite são incorporadas na obsessão pela segurança e proteção e o 

isolamento com o resto da cidade, e, ao mesmo tempo, servem como símbolos preciosos 

de status e vanguarda utilizados na sua comercialização). Quarto, ambos destacam, 

como itens importantes, a redução do número de viagens, dada à possibilidade das 

funções de morar e trabalhar serem executadas em um mesmo espaço, apostando na 

flexibilização das novas relações sociais de produção39, e quinto, no chamado alisamento 

37Caldeira (2000) observa que isto acontece na publicidade dos condomínios fechados dirigidos 
para rendas média e baixa. Segundo a autora, a elite não está interessada no convívio próximo, 
nem nas interações com a comunidade.  

38 A discussão sobre as implicações ambientais está no item primeiro do capítulo um, deste 
trabalho. 

39 A comparação feita por alguns autores (VILLASCHI & FERNANDES, 2000; OLIVEIRA, 2000, p. 
937) entre os grandes condomínios e ao conceito de “instituição total“, de Goffman (1974), dá-se 
em função desses empreendimentos desenvolverem verdadeiras cidades, onde coexistem a 
moradia, o trabalho, as escolas, o atendimento de saúde, recreação, etc. Propagam o inter-
relacionamento saudável das funções, como no Novo Urbanismo, a geração de uma cidade 
autônoma, controlada e independente. 
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do território nos locais de sua implantação, “resultado do redesenho das redes viárias 

para que se alcance a pretensa fluidez e velocidade, nem sempre assegurada” por onde 

são criadas novas vias, túneis e viadutos que “superam as rugosidades do espaço 

geográfico” (SOUZA, J., 2003, p. 9).  

Sobre os exemplos comparados, podemos concluir: ambos promovem 

comunidades com população limitada, segregam, buscam o perfeccionismo no desenho 

urbano, dimensões controladas, a inter-relação de funções no centro da comunidade. 

Confirma-se então que a solução em comunidades fechadas não é um fenômeno novo, 

nem especial dos países em desenvolvimento. A preferência por se isolar em 

comunidades de “iguais”, rompendo e descartando uma vida marcada pelos conflitos 

inerentes de uma cidade democrática, tem sido observado em várias partes do mundo, 

principalmente nos Estados Unidos e países da América Latina, mas também no outro 

lado do oceano (ver CALDEIRA, 2000, p. 284).  

Ainda, outra comparação interessante com a atual produção habitacional 

americana é feita por Caldeira (2000) ao apontar que os condomínios fechados em São 

Paulo compartilham de características semelhantes com os CIDs (Commom Interest 

Developments) e com os subúrbios americanos contemporâneos, entre elas a 

homogeneidade social. Cita, entretanto, cinco pontos como diferenças básicas: (1) 

enquanto os condomínios são sempre murados e protegidos, somente 20% dos CDIs são 

gated communities; (2) a predominância dos condomínios fechados em áreas urbanas 

muito mais do que nas suburbanas, incluídos aí pela autora, os edifícios de 

apartamentos; (3) homogeneidade característica dos modelos americanos: planta e 

fachada não são bem aceitas pelos brasileiros que associam aos padrões habitacionais 

produzidos para a classe trabalhadora; (4) a valorização da idéia de comunidade nos 

EUA (onde está claro até no nome: gated communities) é desprezada no Brasil, 

principalmente pelos extratos de renda mais alta, (5) o uso de “contratos e convenções 

restritivos” pela indústria imobiliária, fato comum nos EUA, só passou a ser incorporado 

recentemente aos contratos de vendas dos grandes condomínios usualmente com seu 

uso e ocupação regulados por normas urbanísticas gerais, e, por fim; (6) no Brasil, a 

atuação dos empreendedores imobiliários, antes de 1980, como “planejadores urbanos 

privados foi mais evidente na expansão da periferia pobre que na criação dos subúrbios 

ricos”. Complementa que, somente no final dos anos 1970, no Brasil, alguns 

empreendimentos de luxo, isolados, introduzem este tipo de ocupação periférica rica, 

cujos exemplares construídos estariam mais próximos das new towns e edge cities

americanas, conceito elaborado pelo jornalista Joel Garreau, que combinam espaços 

residenciais aos comerciais e de serviços de escritórios localizados em áreas suburbanas 

(Caldeira, 2000, p.161-163). 
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Ao fim dessa rápida discussão sobre a relação entre os condomínios horizontais e 

a teoria urbana, cabe citar Souza (2002, p. 503) quando afirma que a globalização tende 

a homogeneizar não só “modas e padrões de consumo”, mas também os problemas 

urbanos. Ao que acrescentamos que também se aproximam as formas encontradas para 

resolvê-los ou minimizá-los. Concordamos também com o mesmo autor quando atenta 

que a diferença entre o que chama de “fragmentação do tecido sociopolítico-espacial” 

nas cidades brasileiras, apresenta-se com um maior grau de complexidade e gravidade, e 

explica:

nos países centrais as instituições do aparelho de Estado não somente 
apresentam uma maior capacidade de evitar que a pobreza e a 
desigualdade (bem como muitos dos seus reflexos espaciais, como 
segregação residencial) se manifestem de forma aguda e explosiva, 
devido ao papel profilático do Welfare State, como também demonstram 
uma maior capacidade de, uma vez instalados os problemas, enfrentá-
los com eficiência e eficácia (Souza, 2002, p. 503). 

As reflexões apresentadas nesta parte do trabalho partiram das possíveis 

semelhanças e relações entre os condomínios residenciais, teorias e formas urbanas, 

existentes ou abstratas. Entretanto, os condomínios não apresentam pretensão de 

contribuir com o pensamento e estudos urbanísticos ou arquitetônicos, mas tão-somente 

seduzir clientes, oferecer soluções inovadoras a uma demanda de mercado. Para tanto, 

recriam, imitam, se apropriam de idéias e formas que possibilitem atingir seu êxito, sem 

nenhum compromisso maior. 

3.2 O MUNDO GLOBALIZADO, INFORMATIZADO E EMPRESARIADO GERANDO 

ESPAÇOS EXCLUSIVOS NAS CIDADES 

Através da evolução das teorias urbanas, podemos perceber a evolução do 

“pensar e fazer as cidades”, e também que, na passagem da abstração à prática, muitos 

dos objetivos ditos se perdem, e o resultado são conseqüências não previstas ou, pelo 

menos, não anunciadas.  

Sabe-se que o planejamento e gestão das cidades resultam de fatores internos 

(locais e regionais) e externos (globais) que influenciam de forma mais ou menos 

acentuada dependendo do contexto histórico no qual se inserem. Entre os globais as 

transformações na economia mundial gerando novas relações sociais de produção, os 

avanços tecnológicos e das comunicações e a opção pelo planejamento estratégico são 

elementos valiosos para a compreensão das transformações espaciais ocorridas nessas 

duas últimas décadas. 



78

Com base nos trabalhos de alguns dos inúmeros estudiosos que se debruçaram 

sobre os efeitos da globalização nas cidades nesta última década (Saskia Sassen, 

Manuel Castells, Edward Soja, entre outros), pretende-se aqui compreender o processo 

que tornou o mundo pós-moderno, globalizado e informatizado, no que toca à geração e 

consolidação dos espaços exclusivos nas cidades – entre os quais se incluem os 

condomínios horizontais.  

3.2.1 O papel das cidades na era da informação 

A globalização da economia, acompanhada pelo surgimento de uma 
cultura global, alterou profundamente a realidade social, econômica e 
política dos Estados-nação, das regiões transacionais e [...] das cidades 
(SASSEN, 1998, p.11) 40.

Segundo Saskia Sassen (1998), a economia em cada período constitui um arranjo 

de áreas geográficas, indústrias e arranjos institucionais. Para tanto, dois fatores são 

determinantes em cada momento estudado: a localização de onde se produz a riqueza e

a identificação dos avanços tecnológicos e nas comunicações. 

No século XIX, a economia tinha seu motor movido pelos interesses e transações 

comerciais. Nesse momento, as áreas mais importantes eram “os portos, as fazendas, as 

fábricas e as minas”. As cidades portuárias, como entrepostos comerciais e de prestação 

de serviços (bancários, industriais, comerciais), tornaram-se espaços importantes por 

excelência, independentemente de não se constituírem os locais fundamentais de 

produção das indústrias (e da riqueza) dominantes naquele século (SASSEN, 1998, p. 

23). A economia típica industrial tinha na soma quantitativa de capital, trabalho e matéria-

prima os fatores básicos para incrementar a produtividade. A partir da década de 50, 

inicia-se a era da informação nos países desenvolvidos, quando a produtividade passa a 

depender de outros três itens: a ciência, tecnologia e gestão das informações.

Há então uma reorientação da economia mundial, quanto à definição de seus 

preceitos e objetivos no que concerne ao interesse do capital. A partir da década de 70, 

há um novo cenário econômico sendo delineado41 que fará com que, nos anos 80, a 

40 Exemplos de espaços transacionais são as zonas de processamento para exportações, centros 
bancários offshore e mercados financeiros mundiais onde, apesar de se localizarem em espaços 
nacionais, o poder estatal exercido é mínimo.  

41 Sassen (1998) destaca que fatores importantes transformaram o cenário econômico a partir da 
década de 70: (1) o eixo geográfico das transações internacionais muda de norte-sul para leste-
oeste, pela dissolução dos laços da América Latina com os mercados mundiais de bens e 
matéria-prima; (2) o crescimento dos Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) em serviços e dos 
mercados financeiros internacionais. Os IEDs são caracterizados por investidores estrangeiros 
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economia não mais tenha sua base na extração de matéria-prima e manufaturados; há 

uma desvalorização dos centros de exportação e uma descentralização da produção. Por 

outro lado, cresce o setor dos serviços especializados e financeiros. Isso acarretará uma 

redefinição dos locais estratégicos para a economia, fazendo da cidade o novo lócus de 

produção de riqueza. 

O que vem a ser então a “era da informação”? Quando o motor propulsor da 

economia global deixou de ser o setor produtivo, o setor terciário assumiu a liderança no 

ranking das atividades mais lucrativas. A sinergia da informação, o meio inovador, o 

espaço de fluxo, os não-lugares, os projetos urbanos pós-modernos passaram a ser 

ícones que simbolizavam esta nova era. 

As transformações na economia mundial nas últimas duas décadas do século XX 

modificaram as cidades, fortalecendo-as e provocando mudanças significativas nas suas 

atividades e funções. Manuel Castells e Peter Hall (1994, p.17) identificam três processos 

como responsáveis pelas transformações ocorridas nas cidades nessa nova era: (1) a 

revolução tecnológica, (2) a formação de uma economia global e (3) uma nova forma 

informacional de produção e gestão. Quanto à revolução tecnológica, referem-se às 

novas tecnologias da informação; sobre a economia global, como aquela que permite 

mobilidade do capital, do trabalho, da tecnologia e da informação dos mercados em 

tempo real em todo o planeta. Por fim, a produção e gestão informacional baseada na 

contínua produção de novos conhecimentos e do processo adequado da informação para 

fins de produtividade e competitividade, em que as organizações horizontais substituem 

as burocracias verticais. 

Para Sassen (1998), as funções de comércio mundial e atividades bancárias já 

desempenhadas há muitos séculos pelas grandes cidades mundiais são acrescidas de 

três outras: (1) tornam-se pontos estratégicos para organização da economia global; (2) 

passam a ser lugares e mercados ideais para o desenvolvimento das indústrias novas de 

finanças e serviços especializados direcionados às empresas; e, por último, (3) 

constituem-se em pontos nevrálgicos para a produção de inovações que mantêm as 

indústrias deste período atual. 

que adquirem total ou parcialmente empresas ou implantam novas no exterior, passando a se 
concentrar na produção de bens e serviços; (3) o fim do acordo de Brentton-Woods que vigorava 
desde a Segunda Guerra (o qual estabelecia “um quadro legal para a regulamentação das 
transações internacionais, tais como operações cambiais estrangeiras [...]” – SASSEN, 1998, p. 
42), somado ao declínio da PAX americana (predomínio econômico, político e militar americano 
que teve seu colapso na década de 70), trouxe como grandes competidores para as empresas 
americanas os bancos e multinacionais japonesas e européias, recuperadas no pós-guerra. Esse 
reingresso no cenário mundial também demarca a nova fase da economia mundial. 
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De acordo com as concepções padronizadas sobre as indústrias da 
informação, o rápido crescimento e a proporcional concentração do 
setor de prestação de serviços nas grandes cidades não deveriam ter 
ocorrido. Como essas indústrias são profundamente integradas às mais 
avançadas tecnologias da informação, seria de se esperar que o setor 
da prestação de serviços dispusesse de opções, quanto à localização, 
que contornassem os elevados custos e o congestionamento típico das 
grandes cidades. As cidades, porém, oferecem economias 
aglomerantes e recursos extremamente inovadores (SASSEN, 1998, p. 
88).

As metamorfoses ocorridas na geografia espacial contrariam as perspectivas 

propagadas para o final do milênio (2000). As novas indústrias na era da informação,

baseadas na alta tecnologia e nos avanços dos meios de comunicação, geraram 

especulação sobre a decadência das cidades e sua perda de importância como centro 

aglutinador de funções essenciais para a economia que se reestruturava. 

Como implicações econômicas na organização do espaço na “era da informação”, 

podemos destacar três pontos: primeiro, a necessidade de descentralizar as atividades 

da esfera de produção e, ao mesmo tempo, de centralizar as atividades de direção e 

controle destas permitiu a consolidação das novas funções da cidade, citadas 

anteriormente, e a denominação dos maiores centros econômicos de "cidades globais". 

O segundo ponto é que a possibilidade de se auferir vultosos lucros nos setores 

de serviços especializados e financeiros, na atual economia mundial, passou a ameaçar 

os tradicionais setores fundamentais para a economia urbana e a reprodução da força de 

trabalho na medida em que interfere em vários mercados como o habitacional, imobiliário 

e até de mão-de-obra.

Um terceiro e último ponto que trouxe implicações espaciais foi o surgimento das 

chamadas tecnópolis.  

Bajo este nombre se incluem diversos intentos deliberados de planificar 
y promover, dentro de un área concentrada, una producción relacionada 
com a industria y tecnológicamente innovadora: parques tecnológicos, 
ciudades de la ciência, tecnópolis y similares [...] su papel de motores 
del novo ciclo de desarrolo econômico y nodos organizadores del novo 
espacio industrial (CASTELLS & HALL, 1994, p. 29). 

Para estes autores as tecnópolis se apresentam como solução para países, 

regiões e cidades que tentam se colocar dentro de uma nova fase de reestruturação 

econômica ou para aqueles que temem o desaparecimento da indústria, mesmo sendo 

uma solução com potencial variado para alavancar o crescimento em cada espaço. As 

tecnópolis trazem obrigatoriamente uma tríade de objetivos interligados entre si: (1) a 

reindustrialização, como meio de gerar novos empregos para substituir os empregos 



81

agrícolas (que desaparecem com a reforma agrária ou com a maior produtividade rural) 

ou das antigas indústrias em decadência (básicas, extrativistas e de manufatura); (2) o 

desenvolvimento regional como tentativa de equacionar desequilíbrios na renda per-

capita, taxas de desemprego, índices de poluição, mercado imobiliário especulativo, 

tráfego e outras externalidades negativas, visando a uma homogeneização do 

crescimento nacional; (3) a sinergia seria o terceiro objetivo, “a geração de uma nova 

informação de alto valor através da interação humana”, avaliada pelas redes de contatos 

pessoais entre trabalhadores de diversas empresas privadas e instituições públicas, 

grandes e pequenas, onde o fluxo de informação gera inovação constante (CASTELLS & 

HALL, 1994, p. 312-14). 

3.2.2 Novas localizações estratégicas para a economia globalizada 

Para Sassen (1998), apesar de vários espaços serem palcos de transações 

comerciais internacionais, como os portos e os grandes distritos industriais dos países 

exportadores de manufaturados, somente três espaços expressam a atual fase global da 

economia: 1 - as zonas de processamento de exportação – caracterizadas pela oferta de 

mão-de-obra, portadoras de incentivos fiscais, além de fazer poucas exigências quanto 

ao local de trabalho, são um convite às grandes empresas mundiais a descentralizar sua 

unidade de produção em busca de maiores lucros; 2 - centros bancários offshore,

implantados a partir dos anos 70, especializados em transações financeiras, dispondo de 

medidas especiais que liberam os bancos a acolherem depósitos de entidades 

estrangeiras sem limites de reservas ou limitações nas taxas de juros; contam com o 

sigilo, entre outras vantagens. Aqui, a autora ressalta que, mesmo com a 

desregulamentação pós-80 dos países desenvolvidos que levou ao retorno de parte 

desse capital, eles continuam em alta; 3 - as cidades globais, definidas como "lugares-

chaves para os serviços avançados e das telecomunicações necessários à implantação e 

ao gerenciamento das operações econômicas globais" (1998, p. 35). Nesses espaços 

identifica-se uma concentração das matrizes empresariais das grandes companhias, 

principalmente internacionais. 

Acrescente-se a estas a localização da nova indústria. Para Castells e Hall (1994), 

as chamadas tecnópolis estão nos pontos estratégicos que organizam o novo espaço 

industrial. Apesar das metrópoles consolidadas manterem sua importância quando se 

figuram entre os centros principais de alta tecnologia e inovação do mundo, o 
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desenvolvimento de um meio inovador42 passou a ser decisivo para o desenvolvimento 

da economia, prestígio social e político43. Isso levou à criação de novas localizações para 

essa indústria em locais onde não havia tradição industrial44. O desenvolvimento de áreas 

de implantação para a nova indústria pressupõe disponibilidade de infra-estrutura, mão-

de-obra qualificada, aeroportos, telecomunicações e suas mais conectadas redes de 

serviços auxiliares à indústria, ótimas condições de habitabilidade e grandes

possibilidades no acesso e convívio sociocultural. 

3.2.3 Novas geografias da desigualdade  

As desigualdades sempre existiram, sejam elas econômicas, sociais ou espaciais. 

Elas apenas tomam novos contornos e se especializam de formas diferentes em cada 

ciclo econômico provocando o surgimento de novas centralidades. Por exemplo, centros 

polarizados das indústrias tradicionais e cidades portuárias do mundo inteiro entram em 

declínio enquanto novos espaços se posicionam no panorama mundial. O fenômeno se 

dá de forma hierarquizada, com maior ou menor intensidade, dependendo da escala 

espacial onde funções equivalentes são preenchidas (global, regional ou local), mas nem 

todo o planeta entrou nessa hierarquia global ou regional.  

Diferentemente da Europa, onde sistemas equilibrados permitem um crescimento 

generalizado das cidades, independentes de seus tamanhos, nos países em 

desenvolvimento crescem as megacidades e suas primazias. 

As primazias, para Sassen (1998, p. 47-48), são "concentrações desordenadas da 

população e das grandes atividades econômicas em uma única cidade, que costuma ser 

a capital da nação". Não é, portanto, uma questão de dimensão (tamanho), nem 

característica de países em desenvolvimento, ou sinônimo de megacidades, "é uma 

condição relativa que se firma no contexto de um sistema urbano nacional. A América 

Latina, incluindo o Brasil, pertence a este modelo”. São Paulo seria o maior exemplo que 

42 Para esses autores a definição de um meio inovador seria: o núcleo do novo espaço industrial, 
no qual a sinergia deve acontecer de forma efetiva, gerando uma cascata de inovações, não 
sendo suficiente um “ato heróico inovador isolado”. As grandes cidades são lócus naturais desse 
produto (1994, p. 30). 

43 Inicialmente as pesquisas em alta tecnologia foram impulsionadas por conflitos globais, como a 
Segunda Guerra e a Guerra Fria. Isso levou à criação de novas localizações para essa indústria 
em locais em que não havia tradição industrial. 

44 O maior exemplo seria nos EUA, o Silicon Valley, onde antigas zonas industriais perdem espaço 
no novo mapa industrial formado pelo "cinturão armado". 
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conquistou o espaço como centro financeiro e comercial, sobrepondo-se, no caso, ao 

grande eixo Rio–Brasília. 

Apesar de permanecerem articuladas com a economia de sua região, as cidades 

estratégicas tendem a se separar do espaço nacional, onde a explicação está na 

articulação econômica (urbana nacional, transnacional e global) versus a periferização 

das cidades que não conseguiram se posicionar da mesma forma na hierarquia global. 

Dessa forma, são diversas as desigualdades existentes entre as cidades, e dentro delas. 

Assim, podemos definir dois tipos de cidades: as que conseguiram se posicionar em 

algum ponto dessa hierarquia global e as que permaneceram à margem, na sua periferia, 

com poucas possibilidades em competir. 

Nesse processo de internacionalização, várias articulações são formadas. 

Cidades ou setores de cidades, conectados com a economia global, separam-se do 

restante do território nacional, ou de outros setores da cidade, gerando novas 

heterogeneidades.

Internamente, é possível, nesse novo cenário, perceber formas variadas de 

marginalidade antes associadas às cidades dos países pobres e agora fazendo parte da 

realidade dos países do primeiro mundo. As novas formas de desigualdades e 

centralidades formadas estão relacionadas diretamente às novas localizações 

estratégicas para a economia neste novo período. O empobrecimento e crescimento da 

camada mais pobre da população, os altos índices de violência urbana e o aumento do 

déficit habitacional são objeto de preocupação também das grandes economias mundiais. 

Entretanto, ao observar o espaço das cidades, Harvey (1999, p. 69) nota que esse é 

produzido não mais sob os propósitos sociais modernistas, mas como uma “coisa 

independente e autônoma a ser moldada segundo os objetivos e princípios estéticos que 

não têm necessariamente nenhuma relação com algum objetivo social abrangente, salvo, 

talvez, a consecução da intemporalidade e da beleza ‘desinteressada’ como fins em si 

mesma”, o que ajuda a manutenção do quadro de desigualdades aqui mencionado. 

3.2.4 Mudanças na relação centro-periferia 

Considerando mais precisamente a geografia centro-periferia, esta se configura 

sob um novo aspecto. Há uma periferização das áreas antes tidas como nucleares em 

todos os níveis: planetário, regional ou urbano, ao mesmo tempo em que a centralidade 

se intensifica. Essa relação de centralidade assume diferentes formas: em alguns lugares 

a cidade domina o discurso em preocupações como lidar com as diferenças dos centros 
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abandonados ou as periferias pobres; em outros, o enfoque regionalista se impõe quando 

os interesses da competição interurbana global são mais fortes. 

Sassen (1998) coloca que entre as várias escalas, do global ao local, a 

periferização do centro pode assumir diversos aspectos: geográficos, no espaço físico 

com seus conflitos e formas de apropriação; quanto ao mercado de trabalho e à mão-de-

obra não especializada no âmbito organizacional; no âmbito administrativo das cidades, 

privilegiando áreas de intervenção, e no mercado imobiliário traduzido nos preços e 

valorização dos imóveis. 

No tocante ao local, e, mais especificamente, ao que Villaça (1998) chama de 

espaço intra-urbano, o centro não é mais, como outrora, necessariamente o “coração da 

cidade”, nem obrigatoriamente onde se concentra o comércio central. Ele pode assumir 

formas diversas espaciais. Pode ser o distrito central, eixo de intensa atividade comercial. 

Pode ainda ser virtual (ciberspace) situado em um espaço eletrônico, como os mercados 

de câmbio (CASTELL e HALL, 1994). 

Sassen (1998) também discute como as transformações na estrutura social das 

grandes cidades mundiais são refletidas nos centros urbanos. Essa área passa a 

concentrar minorias étnicas e imigrantes, enquanto as classes mais altas migram para 

novos espaços nas bordas das cidades. Esse fenômeno, antes próprio dos países em 

desenvolvimento, é observado nos EUA, onde se torna mais evidente, mas também em 

Londres e Tókio e em outras cidades avançadas.  

A proliferação dos bairros de luxo exclusivos e a ampliação do espaço ocupado 

pela economia informal resultam diretamente desse novo movimento centro-periferia e 

das novas relações sociais, políticas e econômicas. Esse fenômeno é perceptível tanto 

nas grandes cidades dos países desenvolvidos quanto em cidades de menor porte nos 

países em desenvolvimento. 

Quanto ao mercado imobiliário, percebe-se que este privilegia atender uma nova 

classe trabalhadora de profissionais qualificados e bem pagos a atender à demanda das 

classes médias e baixas. A reestruturação econômica e a nova organização social do 

trabalho destacam o crescimento da economia informal (nas economias avançadas e 

também no Terceiro Mundo), a demanda mais sofisticada dos novos trabalhadores 

qualificados e bem remunerados e, por outro lado, o aumento dos sem-teto. Sassen 

(1998) afirma que, independente da colocação hierárquica na globalização, até nas 

cidades bem mais posicionadas sempre haverá um número significativo de empregos mal 

remunerados, responsáveis pelos serviços pouco ou não qualificados, mas 

extremamente relevantes dentro do processo produtivo, o que contraria a hipótese de 

que o único profissional importante nesta nova era seria o com alta qualificação técnica. 
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No pós-70, a pressão sofrida pelos empregadores na competição internacional e a perda 

de apoio político acarretaram o crescimento nos índices de desemprego, instabilidade, 

crescimento do setor informal, empregos ocasionais, temporários e turnos parciais. Os 

altos salários auferidos pela nova classe de trabalhadores qualificados possibilitam 

demanda por mercados mais sofisticados que se apóiam nos trabalhos de baixa renda. 

Preteceille (1994), ao analisar a globalização sob diversos enfoques, aprofunda 

algumas questões como: mercado financeiro, capital industrial versus capital financeiro, a 

difusão das novas tecnologias e a globalização cultural. O autor põe dúvidas sobre a 

dualidade da polarização de empregos e salários sob a visão simplista de Sassen que 

privilegia o setor de serviços. O autor discute detalhes específicos dos empregos gerados 

pelos vários setores econômicos nesta nova era das cidades globais e os diversos 

fatores sociais agregados a essa questão. 

Outro ponto é a internacionalização do mercado imobiliário que faz com que os 

preços pagos por um imóvel, no centro, principalmente para uso de comércio e serviço, 

em uma das cidades globais assemelham-se mais aos localizados em outros centros da 

mesma categoria do que em outras áreas da mesma cidade. As negociações 

internacionais supervalorizam imóveis, tornando-os inacessíveis para competir com 

pequenos investidores nacionais. “A aglomeração” evidencia-se como um fator essencial 

que permite transações mais rápidas e baratas pelos contatos em tempo reduzido. Em 

razão de tal fato, há disputa das matrizes das grandes corporações com as atividades 

inovadoras no mercado internacional pelas áreas que dispõem de maior acessibilidade e 

conectividade nas grandes cidades, por mais elevados que sejam os custos. 

3.2.5 Os avanços tecnológicos e das comunicações versus mobilidade 

O desenvolvimento da comunicação eletrônica e dos sistemas de 
informação propicia uma crescente dissociação entre a proximidade 
espacial e o desempenho de funções rotineiras: trabalho, compras, 
entretenimento, assistência à saúde, educação, serviços públicos, 
governo e assim por diante. Por isso, os futurologistas freqüentemente 
predizem o fim da cidade, ou pelo menos das cidades como as 
conhecemos até agora, visto que estão destituídas de sua necessidade 
funcional (CASTELLS, 2000, p. 419). 

As previsões sobre os avanços tecnológicos e das comunicações frustraram os 

mais entusiastas, que apostaram na drástica redução da importância do fator localização 

nesta nova era por facilitar a mobilidade de capital, pessoas e mercadorias. Os dados vão 

mostrar que a expectativa não se concretizou ainda: 



86

Cada vez mais, as pessoas trabalham e administram serviços de suas 
casas, como mostra a pesquisa realizada em 1993 pela Fundação 
Européia para melhoria da Qualidade de Vida e Ambiente de Trabalho. 
Por conseguinte, a  “centralidade da casa” é uma tendência importante 
da nova sociedade. Porém não significa o fim das cidades[...] 
(CASTELLS, 2000, p. 422). 

O estudo de diversas formas de comunicação à distância, como teletrabalho, 

telecompra, educação, saúde e comunicação mediada por computadores, segundo 

Castells (2000), está se difundindo de forma muito irregular no mundo como um todo. 

Mesmo existindo uma tendência, que o autor chama de "centralidade da casa", na nova 

sociedade, isso está longe de ameaçar a cidade, que cada vez mais se fortalece como 

lócus central de desenvolvimento das principais atividades que movem a economia, e 

ainda, ao contrário do que se imaginava, existe uma mobilidade crescente no seu interior. 

3.2.6 Um novo momento para o planejamento e a gestão urbana 

Ao analisar a reestruturação urbana e regional, Soja (1993) apresenta uma 

seqüência evolutiva das características urbanas nos períodos distintos da economia 

(mercantil, capitalismo industrial de livre concorrência, capitalismo monopolista 

empresarial e no período fordista). Por fim, coloca que sobre a nova fase – economia 

flexível – somente é possível identificar inclinações e tendência quanto à reestruturação 

das novas relações sociais de produção e suas conseqüências espaciais, sobre o que 

afirma:

O processo de internacionalização criou outro conjunto de paradoxos, 
pois implica em estender-se para fora, do urbano para o global, e um 
estender-se para dentro, do global para o local urbano. Isso deu um 
novo sentido à noção de “cidade-mundo”, como uma condensação da 
divisão internacional reestruturada do trabalho (FRIEDMANN e WOLFF, 
1982): Mais do que nunca, a economia macro-política está se 
contextualizando e reproduzindo na cidade. As cidades do Primeiro 
Mundo estão ficando repletas de populações do Terceiro Mundo, que, 
em alguns casos, são agora a maioria. Enquanto essas cidades-mundo 
compostas espicham-se cada vez mais, moldando a economia 
internacional numa forma de planejamento espacial global, elas também 
incorporam internamente, cada vez mais, as tensões e os campos de 
batalha político e econômicos das relações internacionais (SOJA, 1993, 
p. 228) [grifos nossos]. 

Sobre as implicações políticas da globalização, David Harvey (1996), em Do

gerenciamento ao empresariamento: a transformação da administração urbana no

capitalismo tardio, observa que mudanças na macroeconomia estão na raiz das 
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transformações da administração urbana. Destaca que, desde a recessão de 1973, passa 

a existir um consenso. A desindustrialização, o crescimento do desemprego, a 

austeridade fiscal nacional e local e o neoconservadorismo irão favorecer um apelo (mais 

teórico que prático) à racionalidade do mercado e à privatização, o que resulta em que 

países com formação política bem distinta caminhem na mesma direção: a do 

empresariamento urbano. Isso fez crescer, durante as décadas de 70 e 80, as atividades 

de produção e investimentos pelas autoridades locais. O declínio do poder do Estado-

nação no controle do fluxo monetário internacional reforçará as negociações entre o 

capital financeiro e o poder local. 

A decorrência do exposto é que novas formas espaciais, formas de consumo e 

troca, relações sociais e de poder financeiro e político levam à gestão empresarial 

urbana, que, segundo Harvey, tem que ser observada em "[...] diferentes escalas 

espaciais: a do bairro e da comunidade local, da cidade principal e do subúrbio, da região 

metropolitana, da região, do Estado nacional e assim por diante” (HARVEY, 1996, p. 51-

2).

Assim, as cidades na nova ordem econômica mundial assistiram a uma 

reorientação sistemática das políticas públicas como bem coloca Preteceille (1990): 

A partir dos anos 50, quando a política urbana realmente começou a 
constituir a designação de um campo unificado de intervenção, o 
discurso do Estado central sobre a matéria foi sucessivamente 
dominado por quatro grandes temas ou conjunto de temas: em primeiro 
lugar nos anos 50 e nos primórdios dos anos 60, a habitação; em 
seguida, até o início dos anos 70, o planejamento urbano – da 
organização do território aos equipamentos coletivos; depois por um 
período mais curto, o meio ambiente e a qualidade de vida, e o 
qualitativo; e, enfim, a partir do final dos anos 70, o desenvolvimento 
local (PRETÉCEILLE, 1990, p. 54). 

Hall (1995) defende que, a partir do final da década de 1970 e início de 1980, o 

mundo assistiu a um redirecionamento do enfoque central do planejamento urbano para a 

revitalização em áreas degradadas45. Apesar da maioria destes projetos apresentarem 

discursos similares, destacando a redignificação dos habitantes, uma análise mais atenta 

sugere, como questão primária, a necessidade de projeção internacional e da inserção 

dessas cidades no processo de globalização. 

Para outros autores essas ações de reabilitação de espaços degradados, cada 

vez mais freqüentes, parecem ocasionais, como um leque fragmentado de intervenções 

pontuais, históricas e espacialmente determinadas; surgiram em lugares que possuíam 

45As cidades de Boston e Baltimore (EUA), ainda na década de 1950, passaram a servir de 
exemplos para o mundo, pela apresentação de propostas inovadoras, unindo capitais privados 
aos públicos. Com fins de reabilitações de áreas degradadas (HALL, 1995).  
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privilegiada localização, como áreas turísticas potenciais ou consolidadas, ou onde 

interesses imobiliários prediziam ganhos vultosos e/ou somados a uma cultura 

preexistente de valorização do patrimônio cultural pelos seus cidadãos. Em número 

expressivo de casos, itens como casuísmo político, interesses econômicos próprios, 

valorização do solo e especulação imobiliária, projeção da imagem nacional e 

internacional, intenções de gentrificação, práticas de renovação urbana, transformação 

do papel da população alvo de ator a espectador, e desestruturação de usos e 

apropriações desses espaços pelos seus usuários, são fatos detectados nos processos 

de requalificação urbana estudados no Brasil (MORAES & GOULART, 2000; RIBEIRO & 

MORAES, 2000). 

O exposto acima passa por uma discussão maior sobre o reflexo, ou, segundo 

Castells (l998), refração das novas relações sociais de produção no espaço. A 

construção de novos paradigmas, espelhados nas tecnópolis e as infocidades, citadas 

por Castells e Hall (1994) e nas "global cities", por Sassen (1998), moldam cenários 

desejáveis para obtenção do sucesso na nova competição entre lugares.  

3.2.7 A competição entre as cidades 

É interessante notar novamente como a narrativa econômica dominante 
argumenta que o lugar já não importa mais, que as empresas podem 
localizar-se em qualquer lugar graças à telemática, que as grandes 
indústrias agora se baseiam na informação e, em conseqüência, não se 
prendem mais a um determinado lugar (SASSEN, 1998, p.157). 

Esses discursos desvalorizam as cidades, fazendo com que o poder local passe a 

oferecer grandes vantagens às empresas para que permaneçam ou se estabeleçam 

nelas, receosos de que estas possam retirar-se para outra localidade que lhes 

proporcione mais vantagens. Para se destacar em escala global ou regional, as cidades 

precisam descobrir novas fontes de riqueza. Os investimentos estrangeiros, os incentivos 

para implantação das empresas multinacionais, o turismo e a modernização de parques 

tecnológicos procuram tornar as cidades mais atraentes aos interesses do capital, 

fazendo com que se especializem em determinadas funções. A produção de uma 

imagem e a disponibilidade de alta tecnologia tornam-se poderosos recursos para uma 

política regional e global. Dessa forma, países desenvolvidos apóiam projetos de alta 

tecnologia para defesa e prestígio próprios. 

A competição interurbana nesse campo é muito cara e particularmente 
forte por se tratar de um domínio no qual as economias de aglomeração 
continuam a ser as mais importantes e o poder de monopólio dos 
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centros estabelecidos, como Nova York, Chicago, Londres e Los 
Angeles, é particularmente difícil de ser quebrado (HARVEY, 1996, p. 
55).

Se o domínio é difícil de ser quebrado, como afirma Harvey (1996), por outro lado, 

há hierarquia nesse processo. Assim, as cidades competem46 não mais com as outras da 

sua proximidade ou região, mas mundialmente, de acordo com o que oferecem em 

termos de bens e serviços. O mesmo autor acrescenta que "[...] de fato, na medida em 

que a competição interurbana se torna mais forte, ela irá operar como um 'poder 

coercitivo externo' sobre cada uma das cidades, para alinhá-las mais fortemente à 

disciplina e à lógica do desenvolvimento capitalistas” (1996, p. 56). 

Aos poucos, a ação de administrar nesta lógica da competitividade aproxima-se

mais do termo empresariar. É preciso o uso de técnicas e métodos que se ajustem a 

essa nova forma de gestão. O ponto de partida é a promoção do consenso, a unicidade e 

sintonia de interesses. Isso se faz possível através do trabalho de especialistas na área 

de propaganda e marketing urbano que garante o êxito do planejamento estratégico,

promovendo com habilidade o senso social artificial de interesses e objetivos comuns.  

3.2.8 A nova arma: o planejamento estratégico 

Desde a década de 60, a economia mundial dá sinais de que ela está se 

reorientando, refazendo os seus preceitos e objetivos no que concerne aos interesses do 

capital. É nesse cenário de reestruturação da economia mundial, resultado de crises em 

cadeia, que emergem a idéia e a necessidade de se reinventar os modelos de 

desenvolvimento, as funções e novos paradigmas dos centros urbanos. Portanto, torna-

se de fundamental importância que haja um instrumento que possa atrair o capital para 

os centros urbanos já combalidos pelos motivos anteriormente citados. Para Sanchéz 

(1999, p. 120): 

[...] A doutrina que acompanha o planejamento estratégico impõe-se 
como “possibilidade de dar respostas aos novos acontecimentos do 
mundo”, anunciando prosperidade e visibilidade para as urbes que se 
integrarem mediante esta via ou atemorizando os governos locais pela 
possibilidade de sucumbirem diante das mudanças [...] 

46Vários autores argumentam que a competição das cidades seria a manifestação da disputa entre 
as empresas por localização vantajosa (ver BOUINOTI & BERMILS apud VAINER, 2000, p. 99). 
Porter vai além e afirma que quem compete são as empresas e, no máximo, as cidades 
oferecem condições favoráveis a essa competitividade (PORTER apud VAINER, 2000, p. 99). 
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Harvey (1996) observa que as novas tendências do livre fluxo do capital 

(economia global) trazem consigo a necessidade de se evidenciar as qualidades 

particulares dos espaços para onde o capital poderá ser atraído. O Planejamento 

Estratégico se propõe então a montar táticas para esse fim, baseado nos "conceitos e 

técnicas" da Harvard Business School, utilizando métodos de gestão empresariais, 

justificados por entender que a cidade está exposta a "condições e desafios" 

semelhantes aos das empresas47 (VAINER, 2000, p. 76). Dessa forma, verifica-se que o 

planejamento estratégico propõe o redesenho espacial dos centros urbanos, em face da 

decadência da infra-estrutura urbana instalada nas novas relações de produção, sendo 

um instrumento legítimo de soerguimento das áreas urbanas degradadas pela ação da 

nova ordem político-econômica mundial. 

Segundo Harvey (1996), há quatro estratégias alternativas para a administração 

empresarial urbana:1) explorar vantagens específicas de produção de bens e serviços,

seja explorando recursos naturais existentes (matéria-prima), seja produzindo 

investimentos em infra-estrutura física e social que estimulem a exportação de bens e 

serviços, seja via incentivos fiscais e subsídios, ou via políticas de emprego, qualificação 

e barateamento de mão-de-obra (através de redução do salário real ou dos benefícios), 

de novas tecnologias, criando novos produtos ou provendo capitais de riscos que atraiam 

novos investimentos.2) a partir da divisão espacial do consumo, na atração do capital via 

turismo ou locais de atração para os aposentados, através da elevação e valorização da 

qualidade de vida dos espaços, inovação cultural, criação de áreas de lazer, realização 

de grandes eventos, etc. 3) controle e função central de altas operações financeiras e de 

governo. Aqui se faz necessária uma rede de comunicação mundial, investimentos em 

transportes, comunicação, locais para escritórios, enfim, tudo que atraia serviços 

especializados e financeiros e proporcione ambiente ideal para transações financeiras e 

comerciais, reduzindo tempo e minimizando seus custos. 4) a participação na 

redistribuição dos excedentes do governo central. Esse ponto tornou-se mais importante 

pelo redirecionamento dos financiamentos, privilegiando contratos militares e de defesa, 

e pela impossibilidade, apesar das tentativas de redução, dos cortes para os setores tidos 

como do "bem-estar social”, como a saúde e educação (o autor refere-se aqui 

principalmente aos EUA e Grã-Bretanha). 

Essas estratégias, segundo Harvey (1996, p. 56), não são excludentes entre si. 

Estas quatro estratégias não são mutuamente excludentes e os 
destinos desiguais das regiões metropolitanas têm dependido da 
natureza das coalizões formadas, da mistura e do ritmo das estratégias 
empresariais, dos recursos (naturais, humanos e locacionais) com os 

47 Ver Vainer (2000) para uma crítica aprofundada a esse respeito. 
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quais a região metropolitana pode contar e da força de competição. 
Contudo, o crescimento desigual também resultou da sinergia, que leva 
um tipo de estratégia a facilitar outra.  

As cidades, orientadas pelo “planejamento estratégico”, cada qual na sua 

colocação dentro do ranking da internacionalização, disputam com outras de sua 

categoria (sempre tentando elevar sua posição) formulando políticas baseadas nas suas 

“potencialidades”. Novos parques temáticos de lazer, parques de ciências e de 

especialidades médicas, valorização do patrimônio histórico-cultural, preservação das 

reservas ecológicas e índices elevados de qualidade de vida (incluindo aí as áreas 

habitacionais com excelente acessibilidade viária, exclusivas e protegidas), são alguns 

dos trampolins nessa escalada das cidades rumo ao estrelato, onde o prêmio será a 

atração de mais turistas, investimentos do capital e riqueza. Assim, a reabilitação de 

áreas degradadas, os modernos meios de comunicação e a alta tecnologia, o marketing 

urbano e o consenso social passam a ser marcos orientadores na formulação dos novos 

problemas urbanos e de suas soluções – do planejamento e gestão das cidades. 

3.2.9 Algumas críticas ao planejamento estratégico 

Como foi colocado, o atual contexto econômico e político globalizado impõe um 

reordenamento espacial, que impõe, por sua vez, a busca por novas formas de 

planejamento e gestão territorial. A competitividade entre as cidades se dá hoje em nível 

mais amplo, não se restringindo à sua região. A batalha por atrair investimentos – 

recursos financeiros e indústrias – exige que as cidades inovem na oferta de vantagens e 

incentivos fiscais, qualidade de mão-de-obra, etc., garantindo maior produtividade e 

ganhos ao capital investidor. O planejamento estratégico, apontado por muitos como 

solução ideal para o enfrentamento dos novos desafios impostos às cidades, começa a 

ser questionado quanto aos reais ganhos sociais. Para Vainer (2000, p. 98), o prêmio 

final é a possibilidade de disputar com diversas outras cidades, sediar investimentos, 

feiras e convenções.  

Vainer (2000, p. 77), ao analisar o modelo de planejamento estratégico difundido 

no Brasil e na América Latina pelos consultores catalães e agências multilaterais, verifica 

que este se estrutura sobre três analogias contraditórias entre si: a cidade como pátria, a 

cidade como mercadoria e a cidade como empresa. Sobre estas são montados meios 

específicos para sua implementação, entre os quais destacaremos aqui: o consenso, o 

urbanismo espetáculo e as parcerias público-privadas. Para o autor, uma característica 
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do discurso do planejamento estratégico é a sua maleabilidade, evidenciada quando este 

é feito e refeito apresentando sempre a cidade como uma “entidade autônoma", "sujeito 

simples", "coeso" e "com identidade própria" (VAINER, 2000; SANCHEZ, 1999), 

articulando suas faces: empresa, pátria, ou mercadoria, de forma a melhor adequar-se a 

cada situação. 

Ao se espelhar no modelo de gestão empresarial, a cidade passa a caracterizar-

se pelo “pragmatismo, realismo, senso prático e produtivização", perdendo seu caráter 

político e democrático: "Sem consenso não há qualquer possibilidade de estratégias 

vitoriosas. O plano estratégico supõe, exige, depende de que a cidade esteja unificada, 

toda, sem brechas, em torno ao projeto" (VAINER, 2000, p. 91).

O caminho apontado pelos consultores catalães para transformar o planejamento 

estratégico em discurso e prática utiliza-se de intervenções físicas e do marketing urbano, 

como instrumentos poderosos para fortalecer a unidade do consenso, ao permitir 

vislumbrar a qualidade da cidade e do governo local. Atua, assim, como “urbanismo 

disciplinador” na geração de símbolos que reforçam a identidade e sentido de dignidade 

dos seus habitantes e somam como elementos importantes na venda da cidade aos 

possíveis investidores (VAINER, 2000, p. 94). 

[...] O projeto político-institucional parece coerente com a idéia de um 
projeto de cidade imposto pela crise e pelo realismo, e do qual, 
portanto, não há como discordar (a não ser aqueles citadinos 
antipatrióticos, é óbvio!). Nestas condições, a individualização de 
lideranças carismáticas torna-se elemento estruturador do próprio 
projeto (VAINER, 2000, p. 96). 

Patriotismo de cidade passa a ser, então, condição e resultado para o sucesso do 

projeto. A unidade pressuposta é a que se quer construir. Assim, com o objetivo de 

alimentar o patriotismo cívico48, "[...] o urbanismo monumentalista patriótico é 

reentronizado, produzindo ao final do século XX os novos arcos do triunfo do capital 

transnacionalizado" (VAINER, 2000, p. 94).  

Harvey (1996) acrescenta que: 

48Em análise comparativa entre as cidades de Curitiba e Barcelona, ícones do urbanismo 
contemporâneo, Sanchéz (1999) expõe como a linguagem técnica elaborada da propaganda 
transforma os projetos urbanos em espetáculos, angariando prestígio político, o que os torna 
instrumentos fundamentais para legitimar valores dominantes como sendo interesse de todos. 
As obras viram palcos de espetáculos e os transtornos causados por estas tornam-se motivos 
de apoio da população ao projeto, em nome de uma melhor qualidade de vida futura, evocando 
o já citado sentimento de patriotismo. 
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O empresariamento urbano (em oposição ao muito mais disfarçado 
gerenciamento burocrático) lida aqui com a busca da identidade local e, 
como tal, abre uma gama de mecanismos para o controle social. Pão e 
circo foi a famosa fórmula romana, que está sendo agora reinventada e 
revivida, enquanto a ideologia da localidade do lugar e da comunidade
tornam-se centrais para a retórica política da gestão urbana que se 
concentra na idéia de união como defesa contra um mundo hostil e 
ameaçador do comércio internacional e da alta competição (HARVEY, 
1996, p. 60) [grifo nosso]. 

Destaca-se, então, o privilégio da forma sobre a função, na criação de novos 

espaços ou renovação dos antigos. O planejamento traz slogans reciclados, sempre 

cuidadosos em manter uma idéia de continuidade, colagem no tempo. Essa é uma 

característica também apontada por Harvey como típica dos projetos pós-modernos: 

O pós-modernismo cultiva, [...], o conceito do tecido urbano como algo 
necessariamente fragmentado, um 'palimpsesto' de formas passadas 
superpostas umas às outras e uma 'colagem' de usos correntes, muitos 
dos quais podem ser efêmeros. Como é possível comandar a metrópole 
exceto aos pedaços, o projeto urbano (e observe-se que os pós-
modernistas antes projetam que planejam) deseja somente ser sensível 
às tradições vernáculas, às histórias locais, aos desejos, necessidades 
e fantasias particulares, gerando formas arquitetônicas especializadas, 
e até altamente sob medida, que podem variar dos espaços íntimos e 
personalizados ao esplendor do espetáculo, passando pela 
monumentalidade tradicional (HARVEY, 1999, p. 69). 

Assim, cresce o hiato já existente, o planejamento não consegue acompanhar a 

dinâmica da produção do espaço. Em decorrência disso, sofre um processo de desgaste 

traduzido na multiplicidade de projetos fragmentados, associada a um crescimento 

contínuo e acelerado dos grandes e médios centros urbanos. 

Outro instrumento utilizado no empresariamento urbano são as parcerias público-

privadas, que, segundo Harvey (l996), têm entre seus objetivos: atrair fontes externas de 

financiamento e novos pólos geradores de empregos. Como contrapartida ao Estado,

cabe as ações mais relacionadas com a infra-estrutura e formação de pessoal (mão-de-

obra).

O novo empresariamento urbano se caracteriza, então, principalmente 
pela parceria público-privada, tendo como objetivo político e econômico 
imediato (se bem que, de forma nenhuma exclusivo) muito mais 
investimento e desenvolvimento econômico através de 
empreendimentos imobiliários pontuais e especulativos do que melhora 
das condições em um âmbito específico (HARVEY, 1996, p. 53).49

49Ao fazer uma análise do caso emblemático de Baltimore, Harvey (1996) destaca que nesse tipo 
de parceria ao Estado couberam prioritariamente os custos e à iniciativa privada os lucros, e 
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Através de um discurso pró-crescimento, espaços são selecionados, priorizados 

para ser alvo de intervenções que permitam às cidades alavancar ou melhorar seu 

desempenho no ranking da competição econômica mundial. Assim, o espaço é 

transformado pelas negociações entre o público e o privado – o que inclui diversas 

frações do capital em coligações com políticos, especuladores, empreendedores, 

funcionários públicos – que formam as “redes pró-crescimento”. O público e o privado são 

articulados de modo "a se tornarem indistinguíveis os dois setores" (GOTTDIENER, 

1997, p. 219). 

A ideologia pró-crescimento prega que mais moradia e desenvolvimento 
comercial resultarão em mais pessoas e mais vendas, que por sua vez 
produzirão mais receitas de impostos locais e mais empregos devido ao 
maior gasto local. Assim, todos se beneficiam, mesmo aqueles que não 
precisam de emprego, mas que gostam de impostos mais baixos. A 
ideologia do não-crescimento enfatiza uma perspectiva diferente. O 
desenvolvimento traz para uma área mais pessoas do que instituições 
locais, como escolas e hospitais, podem atender. Assim, a pressão para 
baixo nos impostos é, na maioria das vezes, superada, nos estágios 
posteriores do crescimento, pela necessidade de maiores gastos fiscais. 
Além disso, um aumento no desenvolvimento da terra produz poluição, 
congestionamentos de tráfego e, em última análise, taxas mais altas de 
criminalidade (GOTTDIENER, 1997, p. 223-4). 

Para o autor, o resultado prático dessa ideologia é a promoção da concentração 

de riqueza. Os ganhos sociais e econômicos não são socializados indiscriminadamente, 

mas privilegiam os interesses e vantagens de grupos ou atores, públicos e privados. Os 

investimentos se fixam prioritariamente na questão de acessibilidade e na disponibilidade 

de tecnologia (sistema viário e de comunicação), enquanto questões sociais, como 

emprego, moradia, etc., são incluídas normalmente nos planos, mas não priorizadas por 

serem “menos estratégicas” que as primeiras na competição entre as cidades. 

ainda coloca que essas intervenções servem para desviar a atenção e recursos de problemas 
mais importantes da região ou território. 
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3.3 A PRODUÇÃO DOS ESPAÇOS EXCLUSIVOS PARA MORADIA EM UM BRASIL 

GLOBALIZADO 

Sem pretender dar conta da infinidade de fenômenos urbanos que interferem na 

geração dos espaços exclusivos de moradia no Brasil50, objetiva-se aqui resgatar alguns 

aspectos procedentes da internacionalização econômica, discutida até então, cujas ações 

têm reflexo direto na questão. 

Quando nos detemos em analisar as transformações operadas em nível intra-

urbano, verificamos que a soma das transformações globais à dinâmica (política, social, 

econômica e cultural) interna dos países e cidades pode resultar em efeitos bem 

diversos. Por exemplo, ao final do milênio (2000), as perspectivas anunciadas sobre uma 

nova geografia espacial, baseadas nos avanços da alta tecnologia e dos meios de 

comunicação em nível global, as quais especulavam sobre decadência das cidades e sua 

perda de importância na reestruturação da economia mundial, foram contrariadas 

(SASSEN, 1998). Inversamente, o fator tempo e os efeitos de aglomeração cresceram 

em importância e fizeram com que as áreas com maior acessibilidade e conectividade, 

principalmente as “cidades globais”, continuassem a ser as mais disputadas pelas 

matrizes das grandes indústrias, como já foi mostrado anteriormente. Entretanto, como 

passamos aqui a verificar nas cidades brasileiras, os avanços nas tecnologias e 

comunicações, em nível real ou às vezes somente simbólico, ajudaram a formatar novos 

padrões de uso e ocupação, que se afastam do modelo historicamente definido centro-

periferia, no qual a carência por serviços e infra-estrutura urbanos cresce na mesma 

proporção em que há o distanciamento dos núcleos centrais.  

Caldeira (2000) identifica cronologicamente três formas diferentes de estruturação 

urbana na cidade de São Paulo, acrescentamos aqui, que são comuns à maioria das 

cidades brasileiras. Estas formas, segundo a autora, estão associadas aos tipos de 

segregação produzidos e preponderantes em cada um desses momentos. O primeiro

formato, datando do final do século XIX e mantendo-se até a década de 1940, 

apresentava uma cidade concentrada dentro de um limite reduzido fisicamente, quando a 

segregação era identificada através de variação das tipologias arquitetônicas. A segunda

50Seabra (1995) divide em três tipos as habitações para alta renda com características exclusivas 
e de auto-segregação: (1) os condomínios fechados (exemplifica como Alphaville, Tamboré); (2) 
“casas térreas” guardadas com guaritas, vigilância armada, cães, etc., “isoladas em bairros 
inscritos na textura da cidade”; e, (3) edifícios residenciais de alto luxo; com apartamentos com 
área de até 1.200 m², piscinas, jardins e heliportos (SEABRA apud FRÚGOLI JÚNIOR, 1995, p. 
87). Apesar da existência de diversos tipos de habitação exclusiva e com características de 
auto-segregação, este estudo tem como objeto os condomínios horizontais. 
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forma, predominante entre 1940 e 1980, e ainda percebida até os dias de hoje, 

caracteriza-se pela dicotomia centro-periferia; segrega grupos sociais por grandes 

distâncias físicas (os ricos no centro e os pobres nas áreas periféricas). A terceira forma 

começou a se configurar a partir dos anos 80, sobrepondo-se à segunda; é modificadora 

de paisagens urbanas e metropolitanas. Neste último padrão, grupos sociais diferentes 

se aproximam, na mesma proporção que se isolam através de “muros e tecnologias de 

segurança, e tendem a não circular ou interagir em áreas comuns”. Isso significa que à 

medida que se reduzem distâncias físicas, crescem os abismos econômicos e sociais. 

Caldeira identifica como instrumento básico desse terceiro modo espacial de segregação 

os “enclaves fortificados”. 

Trata-se de espaços privatizados, fechados e monitorizados para 
residência, consumo, lazer e trabalho. A sua principal justificação é o 
medo do crime violento. Esses novos espaços estão abandonando a 
esfera pública tradicional das ruas para os pobres, “marginalizados” e os 
sem-teto (CALDEIRA, 2000, p. 211). 

Souza, J. (2003) corrobora com este pensamento, quando afirma: 

O conjunto de todas essas inovações pode estar apontando para um 
novo tipo de matriz de organização espacial urbana, superposta à 
anterior ainda não desaparecida, que tem como característica 
fundamental, para os estudos urbanos e geográficos, uma maior 
autonomia espacial (SOUZA, J., 2003, p. 3). 

3.3.1 A relação centro-periferia e formas de segregação 

Observa-se que esse padrão centro-periferia começou a ser desmontado a partir 

dos anos 1960, associado à degradação dos imóveis derrelitos e ao desinvestimento do 

poder público nas áreas centrais51. Nesse momento a formação de novas centralidades 

passa a ser favorecida. Aparecem em torno das grandes construções comerciais e de 

serviços em diversos pontos da cidade52. Surgem os chamados eixos de atividades 

múltiplas e a opção de moradia nos condomínios fechados, localizados, inicialmente, nas 

franjas das cidades, todos impondo alterações significativas contrárias a esse modelo 

dualista centro-periferia, já citado. 

Por um lado, Azevedo (2001, p. 23) observa que: 

51No Brasil várias cidades tentaram revitalizar seus centros históricos a partir de 60 e nas décadas 
posteriores (Olinda, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Natal, entre outras), entretanto poucos 
foram os êxitos logrados desses esforços. As avaliações desses projetos apontam entre as 
falhas mais citadas a não inclusão da função habitacional de maneira eficaz. 

52Ver Frúgoli (1995) sobre a expansão dos hipermercados, shoppings centers e sedes das 
empresas do capital financeiro, ícones da nova economia e das novas formas de consumo, 
indutores de novas centralidades. 
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A recessão econômica, a crise fiscal do Estado e do Sistema Financeiro 
da Habitação, SFH, a partir da década de 80 levou ao estancamento do 
chamado padrão de crescimento periférico (expansão horizontal da 
cidade). Com isto há uma clara tendência de revigoramento de cortiços, 
adensamento de favelas centrais (inclusive, com o incremento da 
verticalização) e o surgimento de novas franjas consolidadas das 
grandes cidades, em áreas de infra-estrutura precária. 

Por outro, a pouca disponibilidade de grandes glebas disponíveis na área urbana 

e conseqüente encarecimento do solo levam cada vez mais empreendimentos 

habitacionais de luxo, na forma de condomínios fechados – verticais e/ou horizontais – a 

buscarem áreas mais baratas, inicialmente nas periferias urbanas, passando 

posteriormente a ocupar também os interstícios de bairros populares. Há, portanto, uma 

dinâmica combinada, mobilidade tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora, na 

criação e expansão das moradias para pobres e ricos. O resultado se traduz em bolsões 

valorizados dentro de grandes áreas de pobreza, seja internamente, na área consolidada 

da cidade, seja nas periferias urbanas, dado que a reprodução da classe menos 

favorecida sobrepuja o crescimento da mais abastada. 

3.3.2 Avanços tecnológicos e nas comunicações 

Esse novo padrão se apoiou, em parte, nos avanços das novas tecnologias, 

algumas vezes ao buscar agregar um valor simbólico de status, outras visando encurtar 

distâncias físicas e/ou temporais e relativizar o fator localização.  

Villaschi & Fernandes (2000) assim se referem ao Condomínio dos Ingleses, 

localizado no município de Nova Lima, a aproximadamente 30 Km de Belo Horizonte: 

Hoje, devido aos avanços da tecnologia e à globalização da economia, 
as relações de trabalho têm se tornado mais flexíveis e a variável 
espacial menos determinante, possibilitando a população de classe 
mais alta “migrar” para condomínios residenciais mais afastados dos 
centros urbanos (VILLASCHI & FERNANDES, 2000, p. 1). 

Leitão (2000), também, observa a evolução dos slogans publicitários utilizados na 

comercialização dos condomínios fechados da Barra da Tijuca, a partir da década de 

1990, destacando o novo conceito de “Home Office”. Os anúncios chamam a atenção 

para a disponibilidade de facilidades como: rede computadorizada, conexão à internet em 

tempo integral, centrais de impressão com máquinas a laser e scanners, centrais de fax, 
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xerox e PABX com ramal individual nas unidades, que permitiriam e incentivariam, pelo 

menos em tese, as pessoas realizarem seus trabalhos em casa (ver Leitão, 2000). 

3.3.3 Reestruturação econômica mundial do trabalho 

Outros movimentos, em menor escala e de forma mais isolada, também 

contribuem na formação dos condomínios horizontais. Por exemplo, a mobilidade da 

população detentora de rendas baixa e média, que tende a migrar junto com a de renda 

mais alta, ajudando a materializar as novas centralidades. Segundo a pesquisa de 

Villaschi & Fernandes (2000), elas seguem junto a fim de dar o “suporte” necessário à 

prestação de serviços variados. Segundo estes autores, no Condomínio dos Ingleses, 

próximo a Belo Horizonte, há fortes indicativos de que um grande contingente de pessoas 

de baixa renda tenderá a se radicar em áreas vizinhas, de melhor acessibilidade física e 

financeira, de modo a atender à demanda por mão-de-obra do condomínio. Associar esse 

fenômeno somente à polarização da reestruturação econômica mundial do trabalho nos 

parece prematuro sem juntar isto a uma avaliação do conjunto das questões econômicas 

e habitacionais operadas em âmbito regional e local. Mas mostram, por outro lado, a 

dependência dos mais ricos em relação aos mais pobres no atendimento de suas 

demandas sofisticadas, como sinalizou Sassen (1998) ao se referir aos efeitos dessa 

polarização. 

A diferenciação das cidades se opera em decorrência tanto da dinâmica do 

processo da internacionalização da economia, quanto de fatores regionais ou locais, 

como já indicado acima. Assim, perpassar o papel das políticas públicas nacionais, 

refletindo as transformações econômicas e culturais desde a década de 80, ajuda na 

compreensão da transformação dos condomínios horizontais em modelos cada vez mais 

atrativos de moradia no Brasil. 

3.3.4 As políticas públicas recentes e a expansão dos condomínios fechados   

Depois de discutidos alguns aspectos possíveis entre a globalização da economia 

e a produção dos espaços exclusivos para moradia dos brasileiros ricos, 

complementarmente serão aventados fatores outros, de abrangência nacional, que 

guardam conexões mais próximas com a produção dos condomínios horizontais, como 

as políticas públicas, habitacional e econômica, e a atuação do mercado imobiliário de 

moradia operadas nas últimas décadas. 
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Assim, o problema habitacional não pode ser visto de maneira uniforme 
e genérica, pois ele decorre da história onde marcam presença os três 
elementos básicos: o capital, a força de trabalho e o Estado. Estes são 
elementos fundamentais que hão de ser levados em conta no trato da 
questão habitacional. É da combinação destes elementos, a qual varia 
historicamente, que resulta a situação habitacional, ou seja, para 
compreendermos o problema habitacional não podemos prescindir das 
dimensões econômicas, sociais e políticas. Pois é do processo 
construtivo de nossa sociedade que emana o problema habitacional 
(PERUZZO, 1984, p. 22). 

A questão habitacional relaciona-se diretamente com as políticas públicas. A 

elaboração de programas habitacionais, criação de linhas de financiamento e 

estabilização da economia são fatores que permitirão um maior ou menor desempenho 

da produção imobiliária, além de delinear as formas como esta produção prioritariamente

se dará. Assim, não sendo objetivo desta pesquisa exaurir a questão habitacional 

brasileira, esboçar-se-á, de forma sucinta, a participação do Estado no surgimento e 

consolidação desse padrão auto-segregacionista de moradia, destacando momentos e 

ações mais relevantes das políticas públicas no âmbito da moradia, buscando 

associações com fatos históricos, sociais, políticos e econômicos. Assim, as 

considerações serão tecidas a partir da década de 80, quando se iniciou com mais vigor 

o aparecimento dos condomínios horizontais nas cidades brasileiras.   

Contribuindo para o surgimento e posterior desenvolvimento dos 
condomínios fechados nas cidades brasileiras, podemos destacar os (1) 
transtornos ocasionados pela rápida urbanização nas últimas décadas; 
(2) as mudanças na política nacional de financiamento de moradias; (3) 
o avanço da política neoliberal; (4) a estabilidade econômica, desde o 
Plano Real, permitiu que o mercado imobiliário passasse a investir em 
empreendimentos voltados para classes de renda antes tidas como não 
solváveis (SILVA, 2001).  

A intensa urbanização que mudou a cara do país de agrário para urbano em 

poucas décadas levou a uma agudização da já existente crise do setor habitacional na 

década de 80, ou como ficou conhecida, “a década perdida”. Esse momento de intensas 

transformações econômicas e políticas no país foi agravado por acontecimentos no 

cenário mundial, como a crise do petróleo e o fechamento dos empréstimos 

internacionais ao terceiro mundo. Internamente, a deficitária economia brasileira 

acumulava problemas de recessão, desemprego e altíssimos índices de inflação, 

inviabilizando a sustentação de um sistema habitacional baseado no pleno emprego e na 

capacidade de poupar dos brasileiros. Tudo isso se somou a uma seqüência de 
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escândalos financeiros53, e, ainda, à consolidação dos movimentos sociais, surgidos no 

final dos anos 70, reivindicando a democracia e abertura política54, que desgastaram 

ainda mais o poder político do governo militar vigente.  

Até meados da década de 80, a política habitacional do país estava sob a 

responsabilidade do Banco Nacional de Habitação (BHN) e do Sistema Financeiro 

Habitacional (SFH), instituídos no período 1964-66. Estes órgãos, quando criados, foram 

pensados de forma a não incorrer nos mesmos erros que levaram à extinção do seu 

antecessor, a Fundação da Casa Popular – FCP55. Assim, uma nova moeda instituída, 

corrigida ao ritmo da inflação, balizaria os reajustes dos financiamentos disponibilizados 

através de duas linhas diferenciadas: uma para populações de baixa renda (“poupança 

compulsória”, com base nos recursos do Fundo de Garantias do Tempo de Serviço – 

FGTS) e outra para aqueles com renda média/alta (através das cadernetas de poupança, 

ou poupança voluntária). Como coloca Valença (1992), a base desse sistema 

relacionava-se diretamente com a estrutura econômica nacional: 

[...] De fato, todas suas fontes financeiras estão sujeitas às oscilações 
da economia. O nível de emprego e o nível de renda são de maior 
importância visto que o sistema é baseado na capacidade de poupar da 
população (e do sistema atrair poupadores) e na capacidade dos 
mutuários pagarem seus débitos (VALENÇA, 1992, p. 44).56

Desde a sua implantação até o início da Nova República57, o SFH sofreu inúmeros 

problemas (como os altos índices de inadimplência) e foram realizadas inúmeras 

tentativas para solucioná-los, entretanto nunca lograram o êxito pretendido. Entre as 

soluções testadas se destacam: o plano de Equivalência Salarial e o Fundo de 

Compensação de Variações Salariais, a opção por atender uma clientela com maior 

53Quebra de várias instituições financeiras (dentre as quais: a DELFIN, Comind, Continental, 
Economisa, Letra, Aspa), asseguradas pelo BNH, deixava “um rombo de vários bilhões de 
cruzados” no SFH (ROLNIK, 1983), e desconstruía a imagem de crescimento que dominou o 
Brasil na época do Milagre Brasileiro (VALENÇA, 1992). 

54Caldeira (2000) chama a atenção para o fato curioso de que esses movimentos, deflagrados nos 
anos 70, foram levados à frente pelos novos proprietários de casas isoladas, o que contrariava a 
idéia da “estabilidade social e docilidade do trabalhador” promovida pela casa própria, tese 
defendida por vários e que motivou em grande parte os altos investimentos em habitação 
durante o governo militar, objetivando manter a ordem instaurada. 

55Criado em 1946, primeira iniciativa do Governo Federal em instituir um órgão especializado na 
questão da habitação. Ficou distante de atingir seus objetivos (ANDRADE & AZEVEDO, 1982, p. 
30).

56 “[...] In effect, all its financial sources are subject to the oscilations of the economy. The level of 
employment and the level of income are of major importance as the system is based on both the 
capacity of the population to save (and of the system to attract savers) and the capacity of 
mortagagors to replay their debts” (VALENÇA, 1992, p. 44). 

57Assim chamado o primeiro governo civil após 20 anos de ditadura militar. 
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poder aquisitivo, as alterações nas taxas de reajustes das prestações dos extratos 

médios, entre outras. A cada solução se configurava um novo problema. 

Finalmente, da maneira como foi estruturado o SFH, eram os agentes 
financeiros que se beneficiavam dos rendimentos financeiros do 
sistema, porque além de captar grande parte dos recursos (o FGTS, por 
exemplo, ficava 40 dias girando nos bancos privados antes de ser 
repassado ao BNH) também repassava maior parte desses recursos 
aos agentes promotores, sob a proteção e garantia do governo. Assim, 
mesmo que não tivessem ocorrido os desvios de verbas, empréstimos 
com juros subsidiados a quem podia pagar juros de mercado e 
contratos irregulares que triplicavam os custos e faziam as mesmas 
despesas serem pagas duas vezes, o Sistema, assim como foi 
concebido, não teria sido capaz de acabar com o problema de moradia 
do país. (ROLNIK, 1983, p.19). 

Valença (1992) acrescenta que o sistema foi pensado para funcionar em uma 

economia em crescimento, incompatível com o quadro recessivo que se configurava no 

Brasil naquele instante. Assim, seu desempenho sofreu inúmeras críticas, muitas dessas 

centradas no seu “caráter ‘redistributivo às avessas’” (AZEVEDO, 2001, p. 11). Como 

colocado por Peruzzo (1984, p. 47): 

O sistema Financeiro de Habitação é um mecanismo através do qual o 
Estado desempenha a sua função de transferência de renda das 
classes subordinadas para as outras classes, visto que a fonte dos 
recursos originais no FGTS é compulsória e socializada. Dela participam 
todos os assalariados. Porém, as aplicações desses recursos são 
canalizadas em proporção maior para os setores que concorrem com a 
contribuição menor. 

A política do SFH, contrariando os objetivos do seu discurso inicial, passou a 

atender ao mercado subsidiando habitações que priorizavam financiamentos para prédios 

novos dirigidos aos trabalhadores formais que dispunham de renda média, enquanto que, 

à camada mais pobre, empregada na economia informal, não capaz de satisfazer às 

exigências do SFH, restava, cada vez menos, opções de moradia. Dados apresentados 

por Brant at al. (apud CALDEIRA, 2000, p. 226) mostram que só 6,4% dos recursos 

utilizados pelo SFH, entre 1965 e 1985, atenderam a pessoas com poder aquisitivo 

menor que 3,5 SM.

Na década de oitenta, o quadro de crise caracterizado pelos altos índices de 

inadimplência do Sistema contribuía para a baixa liquidez e para a incapacidade de bom 

desempenho na área social, o que desencadeou uma forte reação nacional dos 

mutuários em contesto aos reajustes das prestações de suas moradias muito acima dos 

ajustes salariais. O fortalecimento destes movimentos sociais resultou em um 
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considerável melhoramento da infra-estrutura urbana e na chegada de novos 

equipamentos e serviços às áreas mais carentes. Isso provocou uma melhoria da 

qualidade de vida na periferia, mesmo quando não houve melhoria de renda, pela ação 

dos governos locais e estaduais, forçados a responder às reivindicações populares. 

A partir de 1985, o governo de Sarney instaurou um grupo de trabalho para avaliar 

e propor ajustes necessários ao Sistema visando melhorar o quadro caótico em que se 

encontrava a questão habitacional do país. Entretanto, surpreendeu a população com o 

inesperado decreto de extinção do BHN e a incorporação do mesmo à Caixa Econômica 

Federal (CEF, hoje CAIXA), o que deu piores contornos ao quadro configurado. Além dos 

problemas existentes, somou-se a falta de experiência do órgão, provocando lentidão nos 

processos e falta de coordenação das ações, o que contribuiu para o período de 

estagnação que se seguiu no setor (VALENÇA, 1992). 

Se, no início da década de 80, as alterações na política habitacional nacional 

privilegiaram as famílias com rendas média e alta, em meados da mesma década, o 

fechamento do BHN e todos os transtornos trazidos com a transferência de competências 

para a Caixa Econômica Federal resultaram na redução drástica dos financiamentos 

estatais. Esse quadro provocou a busca por novos tipos e modos de produção. É então 

que surgem: os financiamentos diretos aos empreendedores (normalmente a prazos 

médios de 5 a 6 anos) e passam a figurar entre os novos tipos de produção as 

cooperativas habitacionais autofinanciadas58 e os condomínios fechados59. Enquanto 

isso, a habitação popular fica cada vez mais a cargo do poder público, o qual, numa 

mudança de estratégia, passa a reconhecer as favelas e a priorizar a urbanização ante a 

remoção.

Outra transformação que irá se configurar nesse período diz respeito ao aspecto 

formal da habitação. Durante o chamado “Milagre Brasileiro”, no final da década de 1970, 

o SFH foi responsável pelo azeitamento do mercado imobiliário, relacionado tanto ao 

número de novas empresas criadas, ligadas ao ramo da construção civil, quanto ao total 

de unidades disponibilizadas, priorizando aqui empreendimentos verticalizados que 

começam a alterar o padrão de moradia principalmente das faixas de renda média da 

58O autofinanciamento configura-se quando o construtor executa a obra com recursos próprios ou 
financiados (seja financiamento ao empreendedor ou ao mutuário). São baseados em contratos 
de curta ou media duração, normalmente variando em torno de 5 anos (COSTA, 2000, p.179). 

59Sistema condominial muito praticado na construção de prédios residenciais em Natal; trata-se da 
venda do empreendimento pelo promotor imobiliário, através de contrato específico, a um grupo 
de pessoas que divide os custos da construção, pagos em parcelas, mediante a execução do 
prédio (COSTA, 2000, p.179). 
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população brasileira, visivelmente privilegiadas nesse momento histórico pela política 

econômica do país.60

Caldeira (2000) comenta essa transformação e a relaciona à política praticada 
pelo SFH: 

A classe média conseguia empréstimos mais baratos subsidiados pelo 
governo, e as camadas trabalhadoras, que não tinham recursos para 
comprar no mercado formal e que só raramente atingiam as exigências 
do BNH para um pedido de empréstimo, construíam casas por conta 
própria na periferia sem nenhuma ajuda financeira. Além disso, o 
financiamento maciço de prédios de apartamentos pelo SFH é 
provavelmente uma das principais razões pelas quais a classe média 
em São Paulo abandonou o sonho de morar em casas (CALDEIRA, 
2000, p. 226-7). 

A autora adiciona o papel da legislação urbanística, elaborada em consonância 

com a política habitacional nacional, estimulando a elitização dos prédios produzidos para 

as classes média e alta no Brasil. 61

Além da extinção do BNH em 1986, a redução dos financiamentos, somada ao 

retorno da inflação e ao fracasso do plano cruzado, contribuíram para que o mercado 

imobiliário, em busca por mercado estável e com capacidade de investimento, se 

voltasse ainda mais para os extratos mais altos, produzindo unidades maiores, mais 

sofisticadas e conseqüentemente mais caras. A criatividade dos imobiliários, para tornar 

os empreendimentos atrativos, vai desde piscinas individuais por apartamento, sala de 

espera para motorista no térreo, três quartos de empregada, salas para guardar pratarias 

e cristais, até a monumentalidade da arquitetura e os “nomes aristocráticos” com que são 

batizados. Exemplo interessante é o Alphaville, referência “ao famoso filme de Godart 

sobre uma cidade imaginária num futuro dominado pela tecnologia” (FRÚGOLLI Jr., 

1995)

Outras mudanças percebidas dizem respeito à localização das residências. 

Enquanto os ricos migram para áreas mais distantes, os pobres passam a adensar as 

favelas centrais. Esse movimento passa a afetar municípios adjacentes às cidades 

maiores. Lugares onde havia concentração de população pobre, ou onde ainda 

desenvolvia-se atividade rural, se viram invadidos por grandes e luxuosos condomínios 

residenciais ou não-residenciais, enclaves fortificados (verticais ou horizontais), o que é 

parcialmente explicado pelos códigos bem mais flexíveis e permissivos se contrapostos 

às legislações das cidades mais desenvolvidas. Entretanto, a formação dessas ilhas, via 

60Estudos existentes mostram que esse crescimento ocorreu de forma mais ou menos paralela em 
várias partes do Brasil. Sobre isso ver estudos dos autores Luiz César Ribeiro & Luciana Correia 
Lago sobre a cidade do Rio de Janeiro, Teresa Pires do Rio Caldeira sobre São Paulo, Ângela 
de Araújo Ferreira e Ademir Costa sobre Natal, entre outros. 

61Ver Caldeira (2000, p. 224-5).  
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de regra, não promove melhorias no entorno. Um exemplo pode ser o primeiro 

empreendimento no Morumbi, em 1976, “no meio do nada”, que exigiu um grande 

investimento da construtora para colocar infra-estrutura necessária, e nota que até hoje 

as ruas dos fundos do conjunto “continuam sem urbanização e sem asfalto ou calçadas” 

(CALDEIRA, 2000, p. 245). 

A política nacional dos anos 90 trouxe poucas inovações no Sistema instalado. O 

governo de Fernando Collor de Melo priorizou conter a inflação e deu continuidade aos 

programas convencionais, priorizando setores de alta renda. Em substituição, o governo 

Itamar Franco redireciona a política habitacional para classe baixa, com programas 

alternativos (Habitar Brasil e Morar Município). Esses, na avaliação de Azevedo (2001), 

pecaram por excesso de padronização e por dependerem de verbas do IPMF, que se 

mostraram insuficientes, apesar da maior fiscalização aos bancos quanto à canalização 

de parte das arrecadações das poupanças para habitação da classe média. 

Com a posse de Fernando Henrique Cardoso no início de 1995, formulam-se 

elementos para uma nova política habitacional, baseada na articulação desta a outras 

políticas públicas (como saneamento e fundiária) e no reforço do papel do município 

como produtor de habitação popular. Foram priorizados incentivos a linhas alternativas e 

a programas com tecnologias que permitissem maior qualidade e menor custo, formas de 

cooperativas e associações para produção de habitação e programas de assistência 

técnicas às obras de interesse social. Novamente foram desenvolvidos diversos 

programas que visavam financiar reformas ou novas moradias, como: Programa de 

Conclusão de Empreendimentos Habitacionais, programas de financiamento para 

mutuários com renda familiar de até 8 salários mínimos (independentemente se ganhos 

no setor formal ou informal). Para faixas de renda mais baixas, os programas Pró-

Moradia e Programa Habitar Brasil objetivavam urbanização de áreas degradadas para 

habitação, regularização fundiária e produção de lotes urbanizados. 

Na análise de Azevedo (2001, p. 19):  

Nos últimos cinco anos (1996 a outubro de 2000) o desempenho do 
governo, no que diz respeito à política de habitação popular “stricto 
sensu” ficou aquém do inicialmente planejado, [...] Ressalte-se, 
entretanto, que em políticas recorrentes e complementares às 
habitacionais populares, os aportes da União foram bem substanciados 
[...] verbas consideráveis foram aplicadas em obras de infra-estrutura e 
saneamento [...].  

Azevedo (2001), ao traçar perspectivas para a questão da moradia neste início de 

século, previu que, para as classes média e alta, o SFH continuará sendo o carro chefe 

da política habitacional federal. Comenta o surgimento do Sistema Financeiro Imobiliário 
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(SFI), o qual inspirado na experiência norte-americana, oferece maiores garantias ao 

órgão financiador, menor regulação do Estado e redução de riscos ao empreendimento. 

Segundo ele, o papel fundamental da política econômica em manter a inflação em 

“patamar reduzido” teria permitido o crescimento da produção imobiliária privada através 

da incorporação e financiamento direto em médio prazo citado. Previu ainda que a 

manutenção da conjuntura econômica estável possibilitaria a expansão dessa forma de 

produção privada aos setores de baixa classe média: 

Ainda para setores médios e altos continuaria também o incremento da 
produção imobiliária privada, com financiamento direto aos 
compradores, enquanto a inflação permanecer em patamar reduzido. A 
grande novidade nesses casos de produção habitacional sofisticada 
sem apoio governamental está na dinamização da incorporação 
imobiliária voltada para setores de baixa classe média em algumas das 
grandes metrópoles brasileiras, como é o caso de Rio de Janeiro, São 
Paulo e Belo Horizonte, entre outras. O surgimento recente de 
construtoras especializadas nessa faixa de renda que, aproveitando a 
conjuntura de estabilidade relativa da moeda, realizam a incorporação e 
financiamentos diretos em prazos médios de cinco ou seis anos 
(algumas vezes, inclusive, com prestações fixas), está abrindo uma 
nova alternativa de acesso à casa própria para setores de baixa classe 
média, que merece maiores estudos (LACERDA apud AZEVEDO, 2001, 
p. 29). 

Contribuiu para isso a política econômica com o Plano de Estabilização Fiscal 

(Plano Real) – que, a partir de 1993, permitiu o controle da inflação e a retomada do 

crescimento econômico – possibilitando o autofinanciamento em escala mais ampla e a 

ampliação da produção de moradias para os diversos extratos sociais. 

Além dos programas nacionais e estaduais, há uma difusão de programas 

habitacionais desenvolvidos pelos municípios. Decorre esse fato da crise fiscal estadual e 

federal e da pressão da comunidade pelo incremento da democracia, chamado por 

Azevedo de “municipalização selvagem”. Comenta ainda que uma grande vantagem é 

que essas experiências são bons laboratórios de políticas habitacionais, também não 

sendo desprezível o público atendido.

Azevedo (2001) ainda chama a atenção dos condomínios no atendimento à 

demanda dos ricos: 

Em contraposição, parte dos setores médios e altos, como estratégia 
para entender a crise da moradia, optou, entre outras alternativas, pela 
participação em condomínios fechados afastados das áreas nobres, 
mas com acesso relativamente rápido, através de serviços de 
transportes (auto-estradas, metrôs de superfície, etc.) e pela 
recuperação de parte de antigos bairros populares, bem localizados na 
estrutura das cidades, impondo-lhes uma nova significação simbólica, 
concomitantemente com a criação de externalidades exclusivas que os 
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diferenciaram do resto da área“ (RIBEIRO & AZEVEDO apud 
AZEVEDO, 2001, p. 24). 

Essa breve discussão mostrou como as políticas públicas influenciaram no 

surgimento e popularização dos condomínios residenciais. A relação próxima entre 

mercado imobiliário, políticas de financiamento e estabilidade econômica62 permitiram 

que estes se transformassem para muitos em modelo ideal de moradia no Brasil, foco do 

próximo e último tópico deste capítulo. 

3.3.5  Mercado imobiliário e a moradia ideal nesta última década: os condomínios 

fechados

Segundo Andrade (2001), a partir dos anos 50, há registro de loteamento com 

ocupação semelhante aos atuais condomínios fechados, mas suas habitações eram para 

o lazer e não para moradia permanente. No início da década de 1970, os condomínios 

fechados são incluídos, definitivamente, no cenário das grandes cidades brasileiras. 

Originalmente estes definiam uma tipologia arquitetônica e urbanística somente acessível 

para classes de alta renda, sendo a principal característica o isolamento físico no espaço 

e as grandes distâncias das áreas centrais, que, como contrapartida ao novo estilo de 

vida, exigiam grandes deslocamentos. A intensificação desse fenômeno e a consolidação 

desse modo de empreendimento no mercado imobiliário nacional coincidem com o início 

da década de 1980, como mostrado acima.  

Durante essas duas últimas décadas, os condomínios fechados foram 

bombardeados com críticas que partiam de todos os lados: sociólogos, planejadores, 

juristas, etc. Assistimos, entretanto, à sua proliferação rápida e significativa. Cada vez 

mais eles impõem seu formato à morfologia das cidades brasileiras. 

Hoje, vendidos como “economicamente viáveis, ecologicamente corretos e 

urbanisticamente perfeitos” (VILLASCHI & FERNANDES, 2000, p. 4), esse mais novo e 

representativo padrão de auto-segregação impõe uma solução dupla que atenda às 

questões básicas: simbolize “status” e garanta “segurança”, fator premente a partir da 

década de 1990. Se a cidade brasileira, na década de 1940, inserida na proposta 

desenvolvimentista da indústria nacional do governo de Getúlio Vargas, buscava 

62 Smolka (1992, p. 72), ao analisar os efeitos da disponibilidade de crédito sobre a evolução dos 
preços imobiliários (relacionando a política habitacional do BNH e o mercado imobiliário da 
produção formal de moradia no Rio de Janeiro), afirma: “a sincronia no comportamento dos preços 
imobiliários verificados em diferentes cidades brasileiras sugerem a relevância de fatores de 
ordem macro-econômica na sua explicação, como, por exemplo, por um lado, e os níveis e 
expectativas inflacionárias por outro”.  
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materializar o imaginário do que significa “moderno”, na década de 1990, passa a ser 

associada ao caótico, ao incontrolável, ao inadministrável e à violência (MARICATO, 

1996, p. 55). Não são mais os sistemas econômicos ou as pirâmides de estratificação 

social que orientam os discursos da temática urbana. Novos parâmetros, como a 

qualidade de vida e a sustentabilidade do meio ambiente, são perseguidos na busca de 

possíveis soluções ideais (SEGRE, 2002, p. 72). 

Caldeira (2000) analisa as estatísticas dos crimes disponíveis na cidade de São 

Paulo, para demonstrar como estes cresceram e se tornaram mais violentos após 

meados dos anos 80, concomitante aos avanços democráticos do país. Afirma que 

desigualdade e pobreza não podem ser a única explicação para o aumento da 

criminalidade violenta, pois elas sempre caracterizaram a sociedade brasileira. 

Entretanto, acredita que seria a desigualdade fator explicativo de peso, não por uma 

relação direta entre pobreza e criminalidade, “mas sim por que ela reproduz a vitimização 

e criminalização dos pobres, o desrespeito dos seus direitos e sua falta de acesso à 

justiça” (2000, p. 134). Nota, também, que outros fatores que contribuíram de forma 

significativa foram o desempenho da polícia, o que está relacionado aos abusos por parte 

desta, às dificuldades de reformá-la, à deslegitimização do sistema judiciário e à 

privatização da segurança (2000, p. 13).  

O crime violento e seu controle não constituem o único contexto em 
que podemos observar rumo à privatização, deslegitimização da 
mediação pública e aumento da desigualdade. Essas tendências 
estão também moldando o espaço urbano, seus padrões de 
segregação, novas formas de residências, trabalho e circulação, 
interações públicas e, conseqüentemente, a qualidade da vida pública 
(CALDEIRA, 2000, p. 207). 

A autora relaciona a expansão do processo democrático vivido no país desde a 

década de 1980 à intensificação da produção dos condomínios fechados. No momento 

em que os movimentos populares começam a incluir os trabalhadores na vida política do 

país, a elite se sente ameaçada e reage buscando a proteção nos “enclaves fortificados”. 

Fenômenos semelhantes ocorreram em outros lugares. Nos EUA, o crescimento dos 

direitos dos negros, nos anos 60 e 70, parece ter contribuído para levar a elite branca a 

procurar novos espaços para moradia nos subúrbios, e, nos anos 90, o movimento em 

busca das comunidades fechadas pode ter relação com a incorporação de crescente 

número de imigrantes. Na Europa, o avanço de atitudes racistas e novos padrões de 

segregação também parecem ser resultado da ampliação dos direitos concedidos aos 

imigrantes (CALDEIRA, 2000, p. 283-284).  
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Zacabi (2002), através de dados publicados em maio de 2002, em artigo da 

revista Veja63, comprova a expansão dos condomínios como fenômeno nacional quando 

expõe estatísticas recentes sobre o tema: (1) a população residente nos condomínios 

fechados duplicou nos últimos cinco anos e há expectativa de nova duplicação até o ano 

de 2007; (2) em 2002, um milhão de brasileiros de classe média a alta fazem uso desse 

tipo de moradia; (3) estão localizados em torno das capitais ou em cidades de pequeno 

porte (distam entre 5 e 40 km do entorno de um grande centro urbano), oferecem 

estrutura de lazer sofisticada, congregam mais de 250 casas de alto padrão construtivo e 

dispõem de sofisticados equipamentos de segurança; (4) eles dispõem, na sua maioria, 

de uma estrutura de lazer sofisticada e de muitos funcionários: jardineiros, faxineiros que 

cuidam da manutenção e segurança; (5) comenta ainda que seus endereços se 

destacam entre os mais nobres da cidade e prevê que este status conferido a seus 

proprietários contribui de forma significativa para uma expectativa da duplicação destes 

números dentro de um período de cinco anos. 

Desde o êxodo do campo para a cidade, em décadas passadas, não se 
vê um deslocamento populacional com potencial tão imenso de 
repercussão na economia e no modo de vida nacional. O poder de fogo 
para estas mudanças decorre da concentração dessa migração numa 
faixa estreita, mas tremendamente influente, da sociedade: as famílias 
com renda mensal acima de 7000 reais (ZACABI, 2002, p. 96). 

Para os brasileiros ricos, que historicamente residiram em áreas centrais, o 

fenômeno implica em mudanças de hábitos e costumes, como, por exemplo, locomoção 

em longos percursos com veículo próprio e custos de pedágios pagos várias vezes ao 

dia. Zacabi (2002) atribui o sucesso comercial dos condomínios fechados aos seguintes 

fatores: (a) ao colonialismo cultural, o ideal do sonho de viver nos bairros americanos 

sem muros; (b) à privatização e melhoria da infra-estrutura disponibilizada nestes últimos 

seis anos, como: abertura, duplicação e melhoramentos das grandes rodovias, que 

circundam as grandes capitais; (c) à homogeneidade social, ali, via de regra, os 

condôminos têm as mesmas formação cultural, condição social e econômica e grau de 

escolaridade. Seus moradores são, na sua maioria, casados, idade entre 35 e 45 anos, 

dois a três filhos menores de 15 anos. Executivos, profissionais liberais, comerciantes 

com renda entre 7 e 15 mil reais. No texto a autora afirma: “Além da busca por 

tranqüilidade e segurança, o que atrai essas famílias para os subúrbios é o padrão social 

do vizinho” (2002, p. 99); e, (d) às vantagens financeiras. Afirmam que os lotes chegam a 

63 Dados levantados pela Amaral D´Ávila Engenharia de Avaliações, empresa consultora que 
pesquisa mercado imobiliário (ZACABI, 2002). 
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ser de 15 a 50% mais baratos que na área central, preços dos imóveis e taxas de 

condomínios inferiores ao que se paga em apartamentos de luxo nas áreas mais 

valorizadas dentro da cidade, e ainda impostos municipais mais baixos por estarem 

localizados fora dos grandes centros. 

O condomínio fechado tem sido, na sua grande maioria, fruto de grandes 

incorporações privadas. Partindo do pressuposto que a lógica do mercado é o lucro, e 

este depende diretamente da capacidade de perfazer, como qualquer outra mercadoria, o 

ciclo necessário à sua reprodução, ressaltamos que a aceitabilidade pela população por 

estes tipos de empreendimentos lançados no mercado faz com que a etapa referente à 

circulação, mas especificamente à sua comercialização, seja curta, garantindo o retorno 

mais rápido dos investimentos.

Além dos diversos fatores já citados, cabe citar ainda Ferreira (2000), quando 

coloca:

Colocar una gran cantidade de suelo en expectativas, vender por tapas 
los solares, no invertir en infraestrutura o en equipamientos urbanos, 
aprovechar al máximo el suelo sin preocuparse de las áreas verdes, 
limitarse al simple trazado de calles y delimitación de las parcelas burlar 
la legislación cuando ella existe o corromper los sistemas de 
fiscalización, son algunas de las estrategias y prácticas usadas por los 
parceladores para obtener mayores ganancias con su negocio
(FERREIRA, 2000, p.19) [grifo nosso]. 

 Outro fator que contribuiu para o surgimento dos condomínios fechados foi a 

possibilidade de utilizar a Lei de Condomínios e Incorporações de 1964 como um meio 

“legal” de burlar a Lei de Parcelamento do Solo urbano, e tornar o ilegal legal, garantindo 

os investimentos imobiliários do tipo (discussão apresentada no capítulo I). 

A crescente proliferação e popularização dos condomínios como opção de 

moradia implicou em alterações mercadológicas tanto no que abrange a clientela alvo 

desses empreendimentos, tanto quanto a sua localização. Contribuiu para esse processo 

a menor disponibilidade de grandes áreas urbanas para essas operações (FERREIRA, 

2000; OLIVEIRA, 2000), levando o mercado a buscar outras opções que exigissem 

menores custos para implantação, o que fez com que passassem a ocupar áreas nos 

interstícios de bairros populares (RIBEIRO; AZEVEDO apud AZEVEDO, 2001, p. 24), 

além de buscar produções alternativas, seja em dimensão, número de unidades ou pelo 

atendimento a uma faixa de renda mais modesta e menos exigente.  

Tecnicamente, Moretti (1997) preconiza a adoção de condomínios para habitação 

de caráter social por vários motivos: 1) terem menores custos na implantação, pelo 

melhor aproveitamento da gleba e redução de custos em infra-estrutura (possibilidade de 

utilizar redes internas como ramais domésticos); 2) possibilidade de mesclar áreas de uso 
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comum (vias internas, áreas de lazer, jardins) com áreas privativas de quintais; 3) 

possibilidade de aglutinar as edificações em pequenos lotes em prol de maiores espaços 

comuns livres; 4) possibilidade de utilizar casa geminada ou tipo embrião estabelecendo 

normas para ampliação; 5) possibilidade de maior aproveitamento do terreno utilizando 

casas unifamiliares e permitindo maior conforto às mesmas (insolação, ventilação, etc.). 

Segundo o autor, todos esses aspectos mencionados teriam impacto relevante nos 

custos e na qualidade do projeto. Os condomínios dessa forma se justificariam, tecnica e 

economicamente, viáveis também como solução de moradia para a população de baixa 

renda.64

A escolha da localização obedece à lógica apresentada por Christian Topalov em 

Ribeiro (1986), quando este estuda a renda da terra na produção de habitações e 

observa as práticas dos empresários, objetivando a captação de lucros extraordinários 

sobre a renda da terra urbana. O autor cita 3 tipos: (1) o super lucro de inovação, que 

viria das transformações no uso do solo, utilizando técnicas de propaganda que vão 

permitir ao empresário comprar terra pelo uso real e vender pelo uso anunciado 

transformado, mais valorizado65; (2) o super lucro de antecipação, que seria a conhecida 

especulação imobiliária, através da aquisição de lotes em locais onde há previsão de 

investimentos do poder público que valorizarão a área, permitindo, assim, apropriação de 

lucro advindo das benfeitorias realizadas pelos cofres públicos; (3) super lucro da 

propaganda, quando transforma o preço do terreno, adquirido a nível de renda absoluta, 

a preço de monopólio pela incorporação de valores simbólicos, que os tornam ”cobiçados 

pelos mais altos extratos de renda”66 (RIBEIRO, 1986, p. 60-61). Desse modo, o uso 

dessas estratégias, principalmente a primeira e a última, está na base da escolha dos 

condomínios fechados, nos moldes como são promovidos hoje no Brasil. 

Em suma, especializado na arte de moldar novos ideais de bem-viver, o setor 

imobiliário trabalha no sentido de modelar padrões prestigiosos e desejáveis para a elite 

64A nova Lei do Estatuto da Cidade mostra uma evolução quanto à introdução da possibilidade 
legal da regularização dos imóveis situados nas áreas de interesse social através do formato 
jurídico condominial. Esse fato, entretanto, não necessariamente incorpora a idéia colocada por 
Moretti, pois o autor discute a questão urbanística e não jurídica. Podendo, e provavelmente 
sendo, a situação urbanística completamente diversa do tipo de condomínio aqui em estudo, o 
qual é realizado pelo capital privado para uma demanda solvável.  

65“O empresário compra terrenos em uma zona do espaço ocupada por pessoas de um 
determinado nível de renda e realiza operações destinadas a segmentos superiores do mercado 
habitacional, mudando, assim, o uso ‘social’ do espaço. Para tanto, os empresários associam 
certos símbolos valorizados para estes extratos, tais como: ‘o verde’, ‘o bucólico’, ‘a 
tranqüilidade’, etc. Eles terão a oportunidade de comprar terrenos ao preço determinado pelo 
uso atual e construir para vender ao preço determinado pelo uso transformado, apropriando, 
desta forma, parte da renda na forma de super lucros. Na medida em que outros empresários 
passam também a construir nessa zona, os preços dos terrenos tenderão a se elevar e, 
conseqüentemente, a desaparecer o super lucro” (RIBEIRO, 1986, p. 60-61). 

66O autor refere-se às rendas absoluta e de monopólio, definidas segundo Karl Marx. 
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e, ao mesmo tempo, na ampliação de sua área de atuação. Para isso observa limitações 

impostas e/ou facilidades oferecidas por fatores internos e externos, como: rápida 

urbanização das últimas décadas; as mudanças na política nacional de habitação e 

financiamento de moradias; a estabilidade econômica; o mercado dos terrenos; os 

avanços tecnológicos e nas comunicações que vêm possibilitando novas relações de 

trabalho e relativizando a localização espacial, entre outros (AZEVEDO, 2001; OLIVEIRA, 

1997; OLIVEIRA, 2000; VILLASCHI & FERNANDES, 2000; ANDRADE, 2001; LEITÃO, 

2000). Segundo esta lógica, os condomínios fechados, no Brasil, nessas quase três 

décadas de sua existência, sofreram inúmeras alterações para se adaptar ao mercado e 

ampliar seu público alvo, sendo hoje a forma ideal de moradia de muitos brasileiros. 



4 ESPAÇOS DE AUTO- 
SEGREGAÇÃO DA ELITE: 

OS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS NA CIDADE DO NATAL 
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4 ESPAÇOS DE AUTO-SEGREGAÇÃO DOS RICOS: OS CONDOMÍNIOS 

HORIZONTAIS NA CIDADE DO NATAL 

Nas duas últimas décadas sucederam-se rápidas e grandes transformações nos 

padrões de moradia dos ricos, neste trabalho entendidos como aqueles que auferem 

rendas média ou alta, na cidade do Natal, tanto no que toca à localização, quanto a seu 

modo de produção.

O presente texto tenta pontuar a sucessiva introdução de novos conceitos de bem 

viver, responsáveis por alterações nos hábitos e comportamentos da população destas 

faixas de renda, avaliando as razões que potencializaram essas mudanças e 

relacionando-as, sempre que possível, com questões econômicas mais abrangentes, 

com a ação do poder público local e com a atuação do mercado imobiliário.  

Na seqüência, são apresentados os espaços de implantação dos três 

condomínios horizontais objetos desta pesquisa: Green Village, Green Woods e West 

Park Boulevard, trazendo elementos que possibilitem a discussão posterior dos aspectos 

locacionais desses empreendimentos. E, por fim, a caracterização dos mesmos, quanto à 

origem (história), aos atores, aos aspectos legais, urbanísticos, ambientais, de arquitetura 

defensiva e socioeconômicos da população.  

4.1 NATAL E OS CONDOMÍNIOS FECHADOS – PECULIARIDADES DESSE 
PROCESSO

A compreensão quanto ao surgimento e à formação de novos condomínios 

horizontais, não somente no interior do perímetro urbano, mas também em áreas de 

conurbação da Região Metropolitana da Grande Natal67, exige o entendimento da 

estrutura urbana atual e o conhecimento dos vetores de crescimento consolidados ao 

longo da sua história. 

A cidade de Natal é a capital do Rio Grande do Norte, Estado do Nordeste do 

Brasil, com população estimada em 712.000 habitantes (CENSO, 2000)68. Sua superfície 

abrange 169,12 Km² de área totalmente urbana69, a qual está dividida em 36 unidades 

67 Região Metropolitana de Natal, instituída pela Lei Complementar 152 de 16 de janeiro de 1997. 
Alterada pela Lei Complementar n.º  221 de 10 de janeiro de 2002, totaliza hoje sete municípios: 
Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Macaíba, Extremoz, Nísia Floresta, São 
José do Mipibu e Natal. 

68 A projeção estatística, realizada no ano de 2003, eleva esse número para 734.505 habitantes 
(PMN, 2003). 

69 Assim considerada desde 1980 pelo IBGE, em função do espalhamento da população em todo 
seu território (FERREIRA, 2000, p. 26). O Plano Diretor Físico-Territorial, elaborado em 1984, 



114

territoriais (bairros), distribuídas em quatro Regiões Administrativas (Norte, Sul, Leste e 

Oeste). (ver Mapa 1). 

O
C

E
A

N
O

A
T

L
Â

 N
T

IC
O

NATAL - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

NORTE

LEGENDA

REGIÕES ADMINISTRATIVAS

LESTE

SUL

OESTE

 Mapa 1 – Brasil/Nordeste/RN/Natal
 Fonte: Almanaque Abril (2002); PMN/SEMURBb (2003).

Nos últimos 60 anos, foi registrado um intenso incremento populacional em Natal, 

contrastante com a lenta evolução da cidade ao longo dos seus primeiros três séculos de

existência. A partir de meados do século XX, Natal iniciou um acelerado processo de

urbanização. À expansão horizontal, associou-se, ao longo das últimas duas décadas 

(1980-2000), também uma intensa verticalização de algumas áreas. Esse crescimento

seguiu padrões de segregação visíveis, similares aos identificados na maioria das

cidades brasileiras (ver Mapa 2). 

dividiu a cidade em área urbana e de expansão urbana, e, em 1994, a Lei Complementar n.º 07
(atual Plano Diretor) apresenta todo a sua superfície como área urbana. 
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Mapa 2 – Natal – No início do século XX e em 2003.
Fonte: Miranda (2000); PMN/SEMURB (2000).

Não obstante ter sido objeto de sete planos (urbanísticos e diretores)70  desde o

início do século, observa-se que o crescimento de Natal, ao longo do século XX, deu-se

prioritariamente por meio de parcelamentos sucessivos do solo, na maioria das vezes 

longe das orientações legais naqueles contidas. Contribui com este argumento a

afirmação de Lima (1998) sobre a não aplicação (pelo menos na sua totalidade) ou

ineficácia dos instrumentos legais elaborados para a cidade entre 1929 e 1984:

70 Plano Cidade Nova (1901), Plano Palumbo (1929), Plano de Saturnino de Brito (1935), Plano
Serete (1967), Lei 2.211 (1974), Plano Diretor Lei n.º 3.175 (1984), Plano Diretor Lei
Complementar n.º  07 (1994). Esse último, ainda em vigor, sofreu alterações em 1999 e 2000,
através das Leis Complementares n.º 022 e 028, respectivamente.
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Ao longo deste século, o processo de urbanização de Natal confirmou a 
predominância do Plano Polidrelli na estruturação da cidade situada à 
margem direita do rio Potengi – a Zona Sul. Os planos de urbanismo de 
1929 e 1935, e os planos diretores de 1968, 1974 e 1984 não foram 
capazes de estruturar a cidade, através de regras claras voltadas para o 
acompanhamento e controle de seu crescimento físico e demográfico. 
Eles apenas, de um modo geral, se restringiram a obedecer e 
regulamentar as tendências de configuração decorrentes do processo de 
urbanização, mantendo a forma e o direcionamento dos eixos viários 
implantados a partir de 1901, os quais também são ratifIcados pelo 
Plano Diretor de 1994 (LIMA, 1998, p. 222). 

O Plano Polidrelli, o qual data do ano de 1901, foi na verdade “um plano de 

arruamento/parcelamento do solo com uma trama xadrez e sem qualquer preocupação 

funcional” (LIMA, 1997, p. 40). Foi o único totalmente implantado e resultou na criação do 

então chamado bairro Cidade Nova, área hoje definida pelos bairros: Tirol e Petrópolis na 

Região Leste da cidade (ver Figura 2). Este plano foi responsável por introduzir o 

urbanismo moderno em Natal. Definiu, através de uma malha ortogonal em quadrícula de 

vias largas, os principais corredores da maior porção territorial da cidade (localizada à 

margem direita do rio Potengi) que iriam se consolidar após a década de 1940 através 

dos parcelamentos urbanos (LIMA, 1997). 

Legais ou ilegais, os parcelamentos constituem-se numa forma importante de 

produção do espaço na formação das cidades brasileiras71, intensificada principalmente a 

partir da década de trinta. Sua presença é determinante, destacando-se em relação a

outras formas de produção do espaço urbano (como: planos urbanísticos ou condomínios 

verticais), diferindo quanto ao agente promotor (pessoa física ou empresa, público ou 

privado), tipo de produção realizada (loteamentos, conjuntos habitacionais, condomínios, 

cooperativas), número de unidades produzidas, área da gleba e dos lotes, existência ou 

não de áreas públicas, intensidade e extensão ocupada e grau de legalidade72.

No Brasil, a dissociação do parcelamento do solo da ação da construção teve 

papel decisivo no desenho das cidades. Para alguns autores, o marco inicial deste 

processo data do ano de 1850 com a aprovação da Lei de Terras (ROLNIK, 1999; MARX, 

1991). Esta legislação transformou o regime de posse de terras devolutas73, amplamente 

71 Ferreira (2000) argumenta que esta realidade faz parte de um quadro mais abrangente, onde se 
inserem as cidades capitalistas ocidentais como um todo (FERREIRA, 2000, p. 18).

72 Os graus de legalidade englobam as dimensões urbanística, jurídica e cartorial; perpassam 
desde a existência de documento jurídico legal (título de propriedade registrado), à obediência 
às normas urbanísticas de uso e ocupação do solo, à aprovação aos órgãos públicos 
competentes; e ainda, diz respeito ao parcelamento e também à edificação em si. 

73 Ver sobre terras devolutas em LIMA, Ruy Cirne. Pequena história territorial do Brasil. Sesmarias 
e terras devolutas. Brasília, ESAF, 1988. 



117

praticado e que havia virado regra após a extinção das sesmarias74, ao estabelecer que a 

única forma legal de posse da terra seria a “compra devidamente registrada” (ROLNIK, 

1999, p. 23). A terra assume assim o caráter permanente de mercadoria, deixando de ter 

valor exclusivamente de uso para ter também valor de troca (HARVEY, 1980). Rolnik 

(1999) acrescenta que a riqueza antes investida em escravos passa às propriedades 

imobiliárias, o que vem a acontecer com mais vigor a partir do advento da abolição da 

escravatura. Inicia-se, a partir daí, a demarcação das terras, a definição exata dos lotes e 

dos arruamentos, passando o solo a constituir-se num agente independente na 

construção e expansão das cidades, não mais necessariamente vinculado à sua 

edificação.  

Además de las cuestiones sócio-económico-jurídicas que este processo 
implica es relevante señalar que desde el punto de la estrutura física de 
la ciudade, las parcelaciones tiene um papel fundamental. Ellas delinean 
e consolidan el trazado urbano, plazas y calles, que una vez implantados 
son de difícil alteración. Del ambiente construido, la parte que sufre 
menos cambios a lo largo de la historia es aquella realizada em relación 
con la parcelación, sea ésta espontánea o planeada, legal e clandestina, 
hecha de forma paulatina o de una vez (FERREIRA, 2000, p. 3). 

Importante notar que, enquanto as edificações sobrevivem em média 25 a 30 

anos no Brasil, quando são demolidas pela “deteorização do habitat que reduz a zero o 

valor de uso para o qual haviam sido concebidas” (BOLAFFI, 1982, p. 61), os 

parcelamentos tendem a se manter inalterados. Segundo Villaça (apud FERREIRA, 2000, 

p. 03), isso decorre, na maioria das vezes, por implicar em altos custos de 

desapropriação. 

O estudo de Ferreira (2000), sobre a produção imobiliária através dos 

parcelamentos formais privados do solo em Natal, confirmou a importância destes na 

expansão da cidade após meados de 1940, quando tornaram-se responsáveis por 

consolidar a trama viária e delinear a sua morfologia de hoje. A autora acrescenta que 

mais de 50% do solo urbano atualmente edificável na cidade resulta de parcelamentos 

registrados entre os anos de 1946 (ano quando se registrou o primeiro parcelamento 

dentro da área urbana de Natal) e 1989. O surgimento destes parcelamentos foi 

favorecido por vários fatos que eclodiram com a Segunda Grande Guerra, período no 

qual Natal ficou conhecida mundialmente pela instalação de uma base aeronaval norte-

americana no seu território, dentre os quais: (1) registro de um incremento populacional 

74 O Regime de sesmarias foi transplantado de Portugal para o Brasil em 1553, adaptando o texto 
das Ordenações Filipinas. Diferindo do objetivo original no qual as sesmarias seriam para o 
cultivo da terra durante prazo determinado, no Brasil, tiveram como função principal povoar as 
terras virgens brasileiras (WAINER, Ann Helen; LIMA, Cirne apud BENTES SOBRINHA, 2003). 
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de 88,2% entre os anos de 1940 e 1950 e conseqüente elevação da demanda por 

habitação; (2) elevação do nível de renda dos habitantes pelo desenvolvimento da 

economia local; (3) criação de uma infra-estrutura viária. Aparecimento dos dois 

principais eixos viários da cidade, que ligavam o centro portuário, onde estavam 

concentradas as atividades comerciais e financeiras, às bases naval e aérea americanas; 

(4) existência de terras improdutivas na periferia, e (5) a indefinição de um perímetro 

urbano75. O conjunto dessas causas provocou a transferência do capital rural para a 

cidade, onde o mercado imobiliário apresentava-se como excelente opção de 

investimento. Com o aquecimento do mercado imobiliário, os loteamentos proliferaram 

orientados principalmente pelo novo eixo viário entre Natal e Parnamirim. A configuração 

espacial de Natal, delineada até final da década de 1950, orientou o crescimento e 

segregação socioespacial que será reforçada nas décadas de 70 e 80 (FERREIRA, 2000, 

p.6-7).

Ferreira (2000) reforça o argumento acima ao apresentar que, de um total de 222 

loteamentos registrados no intervalo entre 1946 e 1989, 50% tiveram seus registros na 

década de 1950 (54,5%), o que comprova a intensa mercantilização do solo que se deu 

neste período. A autora destaca a contribuição do poder público nesse processo, atuando 

como proprietário original de grande parte destas terras, repassando-as às mãos de 

terceiros, direta ou indiretamente, em jogos explícitos de interesses políticos e 

econômicos.

Em 2003, dados oficiais registram um total de 392 loteamentos em Natal 

(PMN/SEMURB, 2003), destes 41,68% (163 loteamentos) estariam compondo os 

números da cidade ilegal76. Os outros duzentos e vinte e nove (229) são citados como 

devidamente registrados nos cartórios competentes, portanto parte integrante da 

produção formal da cidade (Gráficos 1 e Quadros 3). 

75 A indefinição do perímetro urbano, associada a uma indefinição de atividades 
caracteristicamente agrárias ou urbanas, permitiu a definição de lotes em rurais ou urbanos de 
acordo com a conveniência dos parceladores. A fragilidade dessa definição traz, até hoje, 
conflitos entre Natal e os municípios vizinhos. Um exemplo disso é a recente aprovação da Lei 
Estadual nº. 8.246 de 03 de dezembro de 2002, alterando os limites ao norte, transferindo parte 
do distrito industrial de Natal para o município de São Gonçalo. Essa questão provocou uma 
disputa jurídica, ainda em andamento entre Natal e o Governo do Estado. Atualmente o 
município de Natal enviou novo Projeto de Lei, que além de solicitar a reversão à situação 
anterior, requer a transformação em base legal do acordo existente desde o início da década de 
1990, fixando os limites ao sul da cidade, divisa com o município de Parnamirim. 

76 Faz-se necessário esclarecer que: (1) os dados da Região Administrativa Norte são os únicos 
que foram objeto de atualização recente, disponibilizados na pesquisa de Silva, A. (2003); (2) o 
mesmo autor considera dentro do enfoque de sua pesquisa alguns loteamentos registrados no 
município vizinho de São Gonçalo do Amarante legais, entretanto, os dados aqui apresentados 
seguem o critério da SEMURB, somente considerando legais aqueles loteamentos com registros 
efetuados nos cartórios devidamente competentes dentro do município de Natal. 
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Décadas Lot. Reg. Lot. Não Reg.
40 8 0
50 47 2
60 25 2
70 3 3
80 10 1
NR s/d 43
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Quadro 3 e Gráfico 1 – Loteamentos: registrados e não registrados em Natal por década.

Décadas Lot. Reg.  Lot. Não Reg.
40 0 0
50 1 0
60 1 6
70 1 7
80 1 19
90 1 1
NR s/d 4
R s/d 1

Décadas Lot. Reg. Lot. Não Reg.
40 19 1
50 21 4
60 10 4
70 1 1
80 1 0
NR s/d 31
R s/d 1

Fonte: SEMURB (2003). 
Nota: Trabalhada pela autora.

A ineficácia do poder público na fiscalização dos parcelamentos favoreceu uma 

intensa proliferação da prática da ilegalidade, principalmente na região Norte da cidade. 

Ali, a disponibilidade de grandes glebas não ocupadas e a chegada de inúmeros 

conjuntos habitacionais durante a década de 70 e início dos anos 80 (levando milhares

de novos moradores e infra-estrutura a esta parte da cidade) potencializaram a atuação

dos loteadores clandestinos.Estes buscaram atender a grande parcela da população sem
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opções no mercado formal de moradias, geralmente pouco exigente quanto à 

obrigatoriedade de espaços públicos ou à instalação da infra-estrutura básica (água, luz e 

pavimentação das vias)77.

Observando os dados dos gráficos acima (Quadros 3 e Gráficos 1)78, fica 

evidenciado que não existe uma relação biunívoca entre a ilegalidade e às áreas de 

maior pobreza da cidade. As regiões mais ricas – Leste e Sul – também apresentam 

grande número de loteamentos ilegais, assim como de favelas (ver Anexo I – Mapa das 

favelas da cidade). Nos últimos anos, segundo técnicos do município79, têm-se observado 

o crescimento e a generalização das irregularidades. Isso é confirmado na comparação 

entre os dados recentemente atualizados por foto aérea para o cadastro do IPTU de 

alguns bairros nobres da região Sul, como também nas taxas exorbitantes de 

crescimento da região Norte (divulgados pelo IBGE), contrapondo-se aos números dos 

licenciamentos aprovados nos últimos anos nessas áreas. 

Importante colocar que os condomínios horizontais não constam dos números 

apresentados nos gráficos acima; primeiro, por estarem localizados na Região Sul e 

serem posteriores a 1990, cujos dados estão desatualizados, segundo, por terem, na sua 

maioria, sido aprovados como condomínios, não sendo contabilizados como 

parcelamentos nos dados oficiais. 

Segundo Ferreira (2000), até a década de 1960, os parcelamentos formais em 

Natal atenderam a uma demanda individual, induzida por capitais familiares procedentes 

de heranças ou investimentos particulares. Entre 1960 e 1970, o mercado de terras 

passou a priorizar a crescente parcela de comerciantes e proprietários investidores em 

bens imóveis; entre 1970 e 1980, o fracionamento da terra passa a se dar em grande 

escala, realizada principalmente com capital de empresas privadas ou através do Estado: 

Al Estado le concierne, principalmente la periferia, comprando muitas 
veces el suelo que él mismo vendió  momentos antes. Al promotor toda 
la ciudad, pero sobre todos os lugares donde podrá invertir de inmediato, 
para cualquer submercado solvente( FERREIRA, 2000, p. 21). 

77 Sobre o assunto ver Silva, A. (2003). 
78O grande número de empreendimentos com data desconhecida e a desatualização da maioria 

dos dados (fruto de um levantamento realizado no final da década de oitenta), impossibilita 
maiores análises através dos gráficos, como se pretendia inicialmente. Não sendo objeto deste 
trabalho estudar os loteamentos, não se justificaria despender tempo nessa investigação. 

79 Informações obtidas com técnicos da Secretaria Especial de Meio Ambiente e Urbanismo e da 
Secretaria de Tributação do Município em setembro de 2003. 
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Mapa 3 – Natal – conjuntos habitacionais.
Fonte: MIRANDA (2000).

É nesse momento que o padrão centro-periferia consolidou-se definitivamente 

através da ação do SFH, conseguindo transformar as longínquas periferias da cidade em 

área urbana, fracionando-as e ocupando-as com população de extratos de renda média e 

baixa. Ao mesmo tempo, o processo deixou imensos vazios nas áreas intermediárias em

direção ao centro, para deleite dos especuladores imobiliários, e intensificou a

segregação socioespacial, contribuindo de forma decisiva para que a periferia norte

crescesse pobre, e a periferia sul, “chique” (Mapa 4).

As grandes mudanças políticas, sociais e econômicas operadas na década de 80, 

no Brasil, repercutiram de forma decisiva na produção imobiliária na cidade do Natal. O 

privilégio ao atendimento das classes média e alta pela política nacional de habitação, via

SFH, no início desta década, muda radicalmente a partir de 1986. O fechamento do BHN 

e todos os transtornos trazidos com a transferência de competências para a Caixa

Econômica Federal resultaram na redução drástica dos financiamentos estatais 

(VALENÇA, 1992). Esse quadro provocou a busca por novos tipos e modos de produção

(ver discussão no capítulo 2). Em Natal cresce o interesse pelas cooperativas

habitacionais autofinanciadas e os condomínios fechados verticais.

Nesse momento, a economia nacional insistia em produzir planos para conter a

inflação, que resultaram em sucessivos fracassos num curto espaço de tempo (Cruzado 
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em 19

, apresentará uma “dinâmica extraordinária”, tanto no que diz respeito ao número 

de emp

nde maioria, a casas térreas, locadas de 

forma

Dentre os impactos produzidos por estes empreendimentos, nesta 
década, ressaltam-se: a sobrecarga do sistema viário e em toda a infra-
estrutura urbana e serviços públicos, uma expansão horizontal em larga 

Nesse momen ção urbana centro-periferia começou a 

sofrer alterações significativas. Esse marco pode ser definido quando grandes estruturas 

urbana

86-87; Bresser em 1988-89 e Verão em 1990). Isso provocou, por um lado, 

grandes oscilações no mercado imobiliário (ora estimulando, ora restringindo os 

financiamentos) e contribuiu para o descrédito das políticas econômicas federais levando 

muitos a optarem pela segurança de investir no mercado de imóveis (COSTA, 2000, 

p.179).

No cenário local, a construção civil em Natal, na década de 1970, e mais ainda na 

de 1980

resas instaladas na cidade, quanto em número de unidades edificadas no período 

em análise (COSTA, 2000, p.178). O autor acrescenta ainda que mais de 70% dessas 

empresas foram motivadas pelas políticas públicas empreendidas (incluindo habitações, 

infra-estrutura e equipamentos urbanos produzidos em grande escala), muitas delas 

tendo recebido benefícios especiais do Estado, diretamente na produção, ou 

indiretamente por meio das facilidades concedidas aos financiamentos do SFH. Este 

processo, ao mesmo tempo que capitalizou as empresas, gerou uma relação de 

dependência entre estas e o poder público (COSTA, 2000, p. 181). Para avaliar a 

dimensão dessa política em Natal, basta observar os dados que mostram que, em 1986, 

quase metade da população da cidade (202.724 de 416.898 habitantes) morava em 

conjuntos habitacionais (LIMA, 2001, p.159). 

Contribuiu também para essa capitalização, a arquitetura dos conjuntos 

habitacionais, que se resumiam, na sua gra

isolada dentro do lote ou aos apartamentos de 4 andares sem pilotis e sem

elevador (estes prioritariamente localizados nas Região Sul)80, mantendo um padrão 

arquitetônico pobre, barato, repetitivo e monótono, o qual se estendia também à infra-

estrutura e equipamentos urbanos instalados, via de regra, construídos com péssima 

qualidade.

escala, sobretudo na região norte, promovendo impactos paisagísticos 
com uma arquitetura que pode ser enquadrada na definição de Ariano 
Suassuna como sendo brancosa, fria, desagradável e monótona (SILVA 
& BASTOS, 2002, p. 465). 

to, a forma de estrutura

s, aqui entendidas como equipamentos edificados para usos residenciais, de 

comércio ou serviço, públicos ou privados, de grande porte, próprias do consumo da 

80 Ver dados apresentados por FERREIRA (1996, p. 532). 
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população que aufere rendas mais altas, passam a se localizar em áreas distantes dos 

centros da cidade gerando novas centralidades, contribuindo para o desmonte da

importância da área central como aglutinadora de usos não residenciais e atraindo novas

moradias dos ricos.

Além dos conjuntos habitacionais, assistiu-se em Natal, a partir dos anos
setenta, à proliferação de favelas e vilas, e à subdivisão de casas e de
lotes. De acordo com Andrade (1987), a subdivisão de casas e lotes é

Enquanto a exp

as áreas mais pobres da cidade, paralelamente, assistiu-se “à arrancada da

vertica

demonstrada pela alta densidade de alguns bairros com população
predominantemente de baixo poder aquisitivo como o Alecrim (207
hab/ha), Quintas (296 hab/ha) e Rocas (209 hab/ha) (LIMA, 2001,
p.159).

ansão horizontal continuou seu curso, principalmente adensando

lização na cidade, que passa a se difundir em diversas direções do tecido urbano”

(COSTA, 2000, p. 178). Apesar dos primeiros prédios verticais da cidade datarem da 

década de 60, somente duas décadas depois, e mais enfaticamente a partir da década 

de 90, é quando a verticalização se voltará para o uso residencial (Gráficos 2). 
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Gráfico 2 – Verticalização de Natal 
Fonte: Costa (2000).
Nota: Trabalhado pela autora.

ipologia para uso habitacional, a partir da década de 1980, 

gabaritos, na planta genérica de valores e na paisagem da 

cidade

infra-estrutura e equipamentos urbanos instalados, evitar espraiamento da cidade, 

reduzir distâncias, proteger áreas de fragilidade ambiental e, ainda, contribuir para a 

ação dessa tA intensific

provocou alterações de

, além de avivar, ainda mais, a dualização espacial configurada entre as áreas de

pobreza e riqueza da cidade (MORAIS & FERREIRA, 2001; NOBRE, 2001; COSTA,

2000).

Costa (2000) argumenta que a verticalização pode ser uma forma de otimizar o

uso da 
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manute

dessem seus lotes a altos edifícios modernos 

(acresc

 e privatizou paisagens da cidade, com mais evidência no entorno do

Parque

lo diminuindo áreas de infiltração 

para as

ita, a segregação socioespacial, quando priorizou a 

produç

ano,

elevara

imentos mais caros, reduziu-se o número de unidades 

por pa

contribuindo para uma mudança de hábito de morar em residência 
unifamiliar para multifamiliar, por parte deste segmento mais abastado da 
população. Essa mudança está atrelada principalmente à relativa 
segurança que este tipo de moradia oferece, à boa localização e à 

nção da própria habitação ao sociabilizar custos. Todavia, o autor afirma que, em 

Natal, esse processo acumulou mais conseqüências negativas que positivas, quando: 

(1) não conseguiu impedir que a expansão horizontal continuasse depredando 

áreas ambientalmente frágeis (agressão às dunas e vegetação existentes, poluição das 

praias e do estuário do rio Potengi); 

(2) estimulou a destruição de parte do patrimônio histórico edificado na medida em 

que se concentrou em bairros mais antigos (principalmente Tirol e Petrópolis), fazendo 

com que antigas residências ce

enta-se, e gerando problemas de difícil solução quanto ao tráfego e 

estacionamento); 

(3) ignorou a inexistência ou sobrecarregou a infra-estrutura instalada, por não 

associar a esta novos investimentos adequados às novas densidades produzidas;  

(4) encobriu

 das Dunas e na encosta da Getúlio Vargas (e mais recentemente, adiciona-se, na 

encosta da Rua Guanabara, no bairro de Mãe Luíza); 

(5) comprometeu a circulação do ar em algumas áreas da cidade, ajudando ao 

aquecimento do micro-clima urbano; 

(6) contribuiu para a impermeabilização do so

 águas pluviais e gerando novos pontos de alagamento na cidade; e, por fim,

(7) exacerbou, de forma explíc

ão de moradia dos ricos. 

Nota também que estes empreendimentos residenciais sofisticaram-se ano a 

m-se os gabaritos, os aspectos formais da arquitetura passaram a ser mais 

valorizados, utilizaram-se revest

vimento e despenderam-se altas cifras com a segurança. Assim, conseguiram 

conferir status a seus moradores e transformá-los em ideais de bem viver da elite 

(COSTA, 2000). 

Constatamos ainda que o processo de verticalização de Natal vem 

posição social que estes segmentos ostentam no seio da cidade 
natalense. Neste sentido, concluímos que a população de classe média 
e alta, além de outros fatores, tem procurado a moradia em apartamento 
também por uma questão de status social, buscando dessa forma um 
“novo” modo de vida, pois o imaginário da população em geral é de que 
morar nesse tipo de habitação “é coisa de rico”. Esse imaginário da 
moradia vertical é criado pelos agentes imobiliários através da mídia 
para a qual o apartamento em edifício é sinônimo de tranqüilidade, 
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Sua localização dá-se,

direção ao sul da cidad icações verticais 

existen

conforto, segurança, lazer, área verde, bela paisagem, qualidade de 
vida, etc. (COSTA, 2000, p. 293). 

 prioritariamente, nos bairros centrais mais nobres em 

e, distribuída ao longo desse eixo. Do total de edif

tes até final da década de 1990, 98,7% encontram-se situados nas Regiões 

Administrativas Leste e Sul (COSTA, 2000), mesmo em bairros considerados, naquele 

momento, ainda distantes e com infra-estrutura precária (principalmente quanto aos itens: 

drenagem e esgotamento sanitário), como Candelária81, Lagoa Nova e Capim Macio 

(Mapa 4). No ranking, em número absoluto de edifícios construídos desde a década de 

oitenta, figuram como os três bairros mais verticalizados na cidade, Tirol, Lagoa Nova e 

Petrópolis, que, naquele momento, juntos perfaziam um total de 75% dos prédios da 

cidade. Esta ordem permaneceu inalterada até 2000 (COSTA, 2000). 

81 O bairro da Candelária, com 41 prédios edificados até o ano de 1999, ficou em quarto lugar 
entre os bairros mais verticalizados na década de noventa (COSTA, 2000).  
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Mapa 4 – As Regiões Administrativas (Sul e Leste) e os bairros (Tirol e Lagoa Nova) apresentam os maiores índices de verticalização em Natal
Fonte: Plano Diretor de Natal (1994).
Nota: Trabalhado pela autora.
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A década de 90 iniciou-se com o Brasil imerso em uma crise econômica, com 

intensa redução do financiamento estatal. No entanto, fatores locais, como a

capitalização do setor da construção civil, a disponibilidade de áreas de expansão na

periferia e a reorganização no uso das áreas centrais apontados por Morais & Ferreira

(2001), somados à elaboração de nova legislação urbanística (PDN), como acrescenta 

Costa (2000), reduziram o impacto da ausência de financiamento público, permitindo a 

Natal manter inicialmente uma produção imobiliária  nos mesmos níveis observados na 

década anterior, e registrar uma intensificação sem precedentes, da verticalização após 

1994. Esta nova dinâmica também é responsável por introduzir outras novidades, como 

os condomínios horizontais “nos moldes do ‘Alphaville Paulista’” e os apart-hotéis (flats)82,

como aponta a pesquisa de Nobre (2001, p. 131-32), ao estudar a relação da paisagem

com a produção imobiliária em Natal, na década de 90.

Os bairros históricos sofrem um processo paulatino de abandono, independente 

dos programas e projetos elaborados pelo poder público, nunca ou parcialmente

implementados e abandonados, geralmente prejudicados pela descontinuidade

administrativa. Os bairros mais antigos, próximos a estes – Tirol e Petrópolis,

principalmente – valorizados historicamente pela sua condição de moradia da elite

natalense, sofrem um processo intenso de mudança de uso. Muitos proprietários vendem 

seus imóveis para outros usos ou permutam suas antigas residências por modernos

apartamentos, assediados pelo capital imobiliário, incomodados pelo trânsito, pelos 

sérios problemas de estacionamento, pela perda de identidade causada pela ausência

dos antigos vizinhos que já mudaram, pela perda da privacidade dos prédios altos que 

sobem no entorno, e, também, motivados pela nova imagem projetada do morar moderno

e com status. 

A partir de 1990, e mais intensamente nos primeiros anos do século XXI,

presenciaram-se também grandes transformações na orla, com especialidade nos bairros

de Ponta Negra e Areia Preta (ver Mapa 4). O primeiro, favorecido por projeto de 

melhoramento de sua infra-estrutura de drenagem e esgotamento sanitário, permitiu-lhe

alterar suas prescrições urbanísticas e torná-lo mais atrativo ao capital imobiliário e

hoteleiro. Continua hoje a verticalizar-se rapidamente, principalmente através da

construção de novos hotéis e flats. O segundo, o bairro de Areia Preta, também foi

estimulado por sua legislação permissiva. De acordo com o Plano Diretor, é o único

82 A Lei Municipal de Apart-hotéis, Lei n.º. 4.566 de 19 de maio de 1992, passou a regulamentar
essa nova forma de produção introduzida com o avanço das atividades turísticas no município. A
aplicação desta Lei é hoje alvo de inúmeras críticas. A aprovação de empreendimentos
residenciais multifamiliares como hotéis-residências possibilita triplicar o número de unidades do 
empreendimento. Muitos destes, depois de aprovados, tornam-se edifícios residenciais,
exclusivamente, burlando, assim, as densidades exigidas pelo Plano Diretor. Este assunto
merece uma pesquisa que comprove a veracidade desse fato. 



128

trecho da orla urbana passível de verticalização na via à beira-mar. Sua verticalização 

desrespeitou marcos históricos da cidade (o Farol de Mãe Luíza), encobriu paisagem 

(encosta da Rua Guanabara, já citada), agravou a situação de risco de várias famílias 

que há anos viviam na encosta localizada nos fundos dos prédios. 

Mudanças na legislação urbanística foram apontadas como causa da 

intensificação da produção imobiliária em diferentes estudos sobre a cidade. No início da 

década de 1980, a elaboração da Lei n.º 3.175/84, Lei do Plano Diretor Físico-Territorial 

de Natal, aparece como explicação para os incrementos tanto no número de loteamentos 

registrados, quanto dos prédios licenciados (FERREIRA, 2000; COSTA, 2000)83.

Novamente isso aconteceu na ocasião do Plano Diretor de Natal, em 1994, pela 

perspectiva de redução drástica das altas densidades praticadas até então, como 

também pela inserção de novas restrições de gabarito em áreas de proteção ambiental 

preciosas ao mercado imobiliário. Nos seis meses definidos como prazo para iniciar a 

vigorar as novas normas, presenciou-se uma corrida aos licenciamentos para novas 

construções, como forma de garantir direitos por prazos indeterminados, indiferentes às 

novas prescrições impostas84. A dimensão do processo pode ser verificada pelo 

crescimento de solicitações de licenciamento: em 1994, entre os meses de setembro a 

março foram analisados 467 processos de licenciamento para construção de novos 

prédios, número três vezes maior ao do ano anterior no mesmo período.  

4.1.1. Os condomínios horizontais em Natal 

O primeiro condomínio horizontal que se tem notícia na cidade do Natal 

denomina-se  Condomínio Vila Rica. Foi construído em 1989 pela construtora Montana 

S/A, e localiza-se na Rua Romualdo Galvão (hoje importante via de escoamento do 

tráfego no sentido leste-sul da cidade). Possui 12 residências, uma via privativa de 

acesso e nenhuma área de lazer comum. Segundo informações de seu construtor, o 

nome foi sugestão de um amigo, segundo ele, acertada, pois serviria para indicar a 

83 Ambos autores associam estes a fatores externos da macro-economia do país e às políticas 
públicas praticadas pelo Governo Federal. 

84 Naquele momento, o Alvará (documento de licenciamento de obra expedido pela Prefeitura) 
garantia os índices licenciados por prazo indefinido, desde que o empreendedor houvesse 
iniciado a construção. Isto gerou um problema grave para a cidade que passou a conviver com 
inúmeros canteiros de obras iniciadas e não continuadas, trazendo diversos tipos de incômodo e 
de segurança para suas vizinhanças. O novo Código de Obras e Edificações do Município, Lei 
Complementar n.º 055, de 26 de janeiro de 2003, atrela a validade do Alvará do 
empreendimento ao cumprimento do cronograma físico previsto, na tentativa de eliminar este 
problema.  
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condição econômica dos seus residentes85. Recentemente foi alvo de reformas que 

incluiu a colocação de uma cerca elétrica, adequando-se aos novos padrões de 

segurança.

Figura 1 – Foto do Condomínio Vila Rica. 
Fonte: Silva, M. (2004) 

Enquanto a verticalização transforma as paisagens das Regiões Leste e Sul, os

condomínios horizontais surgem em duas versões. A primeira versão, localizada ao sul, 

na divisa com o município de Parnamirim, voltados prioritariamente para pessoas de

baixa renda. A segunda, para os ricos, que inicialmente surgiu nas franjas de bairros

elitizados, dentro da cidade, muitas vezes em espaços duplamente desvalorizados: por

sua fragilidade ambiental e pela proximidade com bolsões de pobreza, o que permitiu ao 

mercado imobiliário transformá-los e comercializá-los para faixas de renda mais altas;

depois passou a ocupar também áreas na conurbação entre Natal e Parnamirim, Mesmo

não sendo objetivo desta pesquisa o levantamento quantitativo de todos os condomínios 

produzidos na Grande Natal, verifica-se pela observação dos dados levantados neste 

estudo que eles foram, prioritariamente, construídos para os ricos e estão localizados na

85 Informações adquiridas junto aos técnicos dos Setor de Análise de Projeto e de Fiscalização e
Controle de Obras da SEMURB e complementadas na entrevista ao Sr. José Gilmar de
Carvalho Lopes, proprietário da construtora citada, realizada em 30 de abril de 2004. Segundo
informações obtidas na SEMURB, este condomínio, é resultado de um parcelamento o qual
fechou um via pública existente. 
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porção sul (tanto em bairros populares quanto em bairros nobres). Mesmo sendo em 

menor número, os empreendimentos dirigidos às classes mais abastadas são 

imensamente maiores em área e em número de unidades. Enquanto os condomínios 

populares têm de 10 a 20 unidades, em média, e se inserem no meio de quadras já 

existentes, os empreendimentos dirigidos aos ricos disponibilizam no mercado um 

número médio de unidades em torno de 100 a 350 moradias e se espalham em grandes 

áreas, com o agravante de muitas vezes serem construídos colados uns aos outros 

gerando grandes áreas impermeáveis. 

Em Parnamirim, os condomínios horizontais surgiram como uma grande novidade 

no mercado imobiliário local a partir de meados da década de 1990, e foram estimulados 

de forma significativa pelo Programa Carta de Crédito da Caixa Econômica Federal 

através do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), criado, inicialmente, para 

atender a uma renda familiar de até seis salários mínimos (TURRA, 2003). A expansão 

desta tendência levou o município de Parnamirim a incluir em seu Plano Diretor, 

aprovado em 1999, artigos que tratam condomínios horizontais. Esses definem fração 

ideal mínima, área mínima para recreação, largura de via e determinam que os 

condomínios fechados com área superior a 10.000 m² devem destinar um percentual de 

cinco por cento (5%) do total da gleba ao município para equipamentos e área verde86.

Em Natal, o grande número de condomínios populares solicitando licenciamento, 

adicionado à dificuldade de enquadrá-los na legislação existente, levou a Prefeitura a 

analisá-los e aprová-los de formas diversas. Inicialmente, foram aprovados como uso 

residencial multifamiliar, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo plano diretor aos 

condomínios verticais. Observavam-se densidade, taxas de ocupação, 

impermeabilização e os outros índices exigidos na lei. Inicialmente não havia nenhuma 

exigência quanto às leis de parcelamento urbano.

Em entrevista junto aos técnicos da Prefeitura que vivenciaram esse momento, 

percebe-se que não havia consenso entre aqueles que forneciam as licenças ambientais 

e urbanísticas. Enquanto os primeiros licenciavam considerando lotes, com área mínima 

de 200.00 m², os outros aprovavam sobre frações ideais. Segundo MENDONÇA (2004), 

somou-se a isto as dificuldades enfrentadas pela CEF para aprovar os financiamentos 

relativos a estes empreendimentos, por questões administrativas relativas “a ‘garantia 

fiduciária ou algo do gênero”. Continua a técnica: “Nós nunca deixamos de aprovar 

condomínios, mas aqueles que dependiam de financiamento tinham que optar por 

86 O grande número de lançamentos recentes de enormes condomínios residenciais horizontais 
permite inferir que esta lei não desestimulou a produção dos mesmos, ao contrário, parece ter 
estimulado. A indefinição de limites máximos tem permitido que se tornem cada vez maiores. 
Uma possível explicação pode ser também o não cumprimento da Lei, associado à ineficiência 
de fiscalização. Tema interessante para investigação futura. 
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loteamento (desmembramento). Salvo engano, nós exigíamos a área mínima de 125 m², 

conforme exige a Lei Municipal de Parcelamento do Solo Urbano n.  3.175/84 ao uso 

Residencial Multifamiliar, na falta de legislação específica.” Também esclarece que, os 

índices (percentuais de áreas verdes, equipamentos e vias) apenas eram exigidos em 

casos que não resultavam de reparcelamentos, por entender que, nestes casos, quando 

na aprovação do loteamento original já haviam sido atendidos.87 (MENDONÇA, 2004)

Segundo as informações obtidas, é interessante notar que os condomínios 

horizontais passaram a ser aprovados como parcelamentos, loteamentos ou 

desmembramentos, licenciados como lotes autônomos, contudo, a única exigência 

referente à citada Lei de Parcelamento Municipal era quanto a dimensão mínima do lote, 

ou em alguns casos, quando definia-se percentuais mínimos de áreas verdes e de vias, 

os quais, na verdade, não determinavam áreas de uso público, mas tão-somente áreas 

privativas.

Moretti (1993) mostra como a utilização da forma do condomínio horizontal 

permite interessantes soluções projetuais para a população de baixa renda: reduzir 

custos de implantação e infra-estrutura, aglutinar edificações e mesclar áreas privativas 

de lazer e jardins com áreas comuns, que otimizam o aproveitamento da gleba.  

O Planalto é um dos bairros natalenses onde esse fenômeno se fez sentir com 

maior intensidade. Nele, é possível perceber que os condomínios ali realizados não 

usufruem das vantagens apontadas acima por Moretti. Esses empreendimentos têm 

número reduzido de unidades (na sua maioria entre 10 a 20 casas) e configuração 

espacial semelhante às antigas vilas, citadas no capítulo primeiro deste trabalho. Foram 

construídos utilizando o máximo do espaço destinado às áreas privativas, deixando como 

área comum somente uma via, em geral de 7 a 10 metros de largura e calçadas menores 

que 2 metros, geralmente sem nenhuma pavimentação. Não existe área de lazer e a 

arborização é sempre precária ou inexistente. As casas têm normalmente dois a quatro 

tipos de plantas, diferindo apenas no número de dormitórios. O padrão construtivo é 

simples e as fachadas lembram as habitações populares construídas pelo poder público 

na época do BNH.88 (Ver Anexo II – Exemplos de implantação e planta baixa das 

residências nos condomínios do Planalto).(Mapa 5 e Figuras 2, 3 e 4). 

87 Ana Maria Mendonça, na época Diretora de Operações da SEMURB. Entrevista concedida em 
junho de 2004. 

88 Estes dados foram levantados através de uma pesquisa realizada pelos alunos da Disciplina 
Fundamentos Sociais e Ambientais da Arquitetura e Urbanismo, no período 2003.01, sob 
orientação da professora Ivoneide Lima de Góis e com auxílio nosso. 
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Mapa 5 – Bairro do Planalto, concentração de condomínios nas imediações da Rua. Monte Rey, uma das principais vias de acesso do mesmo.
Fonte: CAERN (2000). Dados pesquisados pela autora.Nota: Trabalhado pela autora.
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Figura 2 – Foto do Condomínio Base Forte no bairro do Planalto. 
Fonte: Silva, M. ( 2003). 

Figura 3 – Foto do Condomínio San Remy no bairro do Planalto, sem área de lazer
nem via pavimentada. 
Fonte: Silva, M ( 2003). 
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Figura 4 – Foto do Condomínio Ipacaraí no bairro do Planalto. 
Fonte: Silva M., 2003. 

A quantidade recorde de pedidos de licenciamento para este tipo de 

empreendimento foi, em parte, justificado pela ausência de regulamentação efetiva.

Desde meados da década de 90, tentativas de elaboração de uma proposta de lei que

regulamentasse os condomínios horizontais no município de Natal foram infrutíferas (ver

no Anexo III - Projetos de Leis propostos para regulamentar os condomínios horizontais 

em Natal). A omissão legislativa parece ter contribuído para a aprovação de projetos de

loteamentos fechados, fora das regras estabelecidas nas Leis de Parcelamento do Solo 

Urbano23, garantindo lucros bem superiores aos empreendedores e tornando os 

loteamentos tradicionais desinteressantes ao mercado formal. Contribuem para esse

pensamento os dados fornecidos pela SEMURB, revelando que somente três

loteamentos foram registrados na cidade após a vigência da Lei Municipal, em 1984: 

Central Park no bairro de Capim Macio (s/d); Green Park no bairro da Candelária (1995)

e o Algimar (1999) na Região Norte da cidade.24

A peculiaridade deste tipo de condomínio na cidade, direcionada para classes 

populares, pode ser percebida nas palavras de Toledo, diretor dos empreendimentos 

Alphaville Paulista, em palestra proferida no III Congresso de Ciências Imobiliárias – III

23 Dados obtidos junto aos técnicos do órgão responsável pela aprovação de projetos na
Prefeitura, SEMURB em novembro de 2003.

24. Dados obtidos no Setor de Toponímia da Prefeitura – SEMURB em novembro de 2003.
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CONCIM25, quando destaca a existência de três tipos de condomínios horizontais no 

Brasil:

(1) “os condomínios de casas prontas, localizados nas áreas centrais, 

semelhantes às vilas das décadas de 50 e 60, só que hoje extremamente valorizados em 

São Paulo, usualmente com dois tipos de plantas disponíveis, onde não se tem liberdade 

de alterar projeto, nem mesmo as cores das fachadas”; 

 (2) “os condomínios fechados horizontais, normalmente loteamentos fechados, 

localizados relativamente próximos das áreas centrais, com fácil acesso a equipamentos 

de saúde e educação, supermercados existentes, com distâncias que permitem a compra 

do pão e do leite a pé. Em Natal podemos exemplificar com os condomínios Green 

Village e o Green Woods”;

(3) Os megacondomínios, nos moldes das edge-cities, também chamados de 

urbanizações, com áreas superiores a 10.000 m², afastados do centro, que funcionam 

como minicidades, “alvo de urbanização planejada, que têm como proposta buscar a 

auto-suficiência” (TOLEDO, 2003). 

A segunda versão dos condomínios existentes em Natal, a qual atende a 

demanda de pessoas com rendas média ou alta, serviram de exemplos para o expositor 

classificá-los como “loteamentos fechados”. Esses emergiram inicialmente na 

proximidade de bairros populares, em local de baixa densidade e de infra-estrutura 

deficiente. Nobre (2001) assinala o lançamento, na mídia, do primeiro condomínio 

fechado deste tipo em Natal: 

Em 1994, foi lançado o “Green Park Sistema Residencial”, condomínio 
composto somente de residências térreas, a exemplo do famoso 
condomínio paulista Alphaville: “[...] é um bairro planejado, feito sob 
medida, sem os problemas dos bairros que surgem espontaneamente” 
(Tribuna do Norte, 22/10/95). 

25 Realizado em Natal entre os dias 04 e 06 de novembro de 2003. 
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Figura 5 – Folder de lançamento do Green Village.
 Fonte: Folder produzido pela FBF Empreendimentos Ltda em 1995.
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Os dados apresentados por Toledo (2003) confirmam os apresentados por Zacabi 

(2002) no segundo capítulo deste trabalho. Afirma que, no Brasil, o perfil dos seus 

moradores é de pessoas casadas, executivos e profissionais liberais, com renda entre 8 e 

15 mil reais, e que, na sua maioria, já possuem imóvel próprio. Quando moram em 

apartamento, sonham com uma casa e, quando moram em casa, se preocupam muito 

com a segurança. Tentam resgatar a tranqüilidade da “vida de antigamente”, facilidade, 

conforto e principalmente sensação de espaço. Hoje, segundo Toledo (2003), a Grande 

Natal já dispõem de dez condomínios fechados horizontais e a renda dos seus 

moradores varia entre 6 e 13 mil reais (TOLEDO, 2003). Segundo informações obtidas 

com algumas imobiliárias da cidade, esses empreendimentos são: (Ver ANEXO IV – 

Folders de lançamento de alguns condomínios). 

Quadro 4 - Grandes condomínios lançados na grande Natal, com número de unidades e localização. 
Nome do 

Condomínio
Localização Área total

(m²)
N.º de 

Unidades 
Lançamento

(ano) 

Green Village Natal – bairro de Candelária 145.416,00 95 1995

Green Woods Natal – bairro de Candelária 91689,00 146 1996/1997 

West Park Boulevard 
.
Natal – bairros: de 
Candelária e Cidade da 
Esperança 

197.237,52 232 1999

Green Club I Parnamirim 160.949,35 
m

294 2003

Green Club II Parnamirim 171.463,24 312 2003

Green Club III Parnamirim 177.078,21 311 2004

Alphaville Natal Parnamirim 1.028.721,00 913

Ponta Negra 
Boulevard

Natal – Ponta Negra 126.000,00 169 2002

Bosque das Flores Parnamirim 176

Bosque dos 
Pássaros

Parnamirim 231

Bosque das 
Palmeiras

Parnamirim 199.221 344 2004

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados junto às imobiliárias Ativa, Abreu 
Imóveis (2004). 
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Mapa 6 – Grandes condomínios horizontais lançados nos últimos dez anos em Natal e na 
Grande Natal.

   Fonte: Dados coletados na Abreu Imóveis, Ativa Imobiliária e Construtora Ecocil (2004). 
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Novos empreendimentos surgem na Grande Natal. Recentemente, o grupo 

Alphaville, uma empresa de referência nacional, associou-se à empresa local, do 

empresário Miguel de Oliveira na construção do primeiro megacondominio na Região 

Metropolitana, na cidade de Parnamirim: o Alphaville Natal. Serão 700 lotes residenciais, 

escola, centro empresarial e clube, distribuídos numa área de 937 mil metros quadrados, 

onde somente 51% será edificada. 

Reportagens publicadas na imprensa local, afirmando que as taxas condominiais 

serão em torno de R$ 80,00 (oitenta reais)26, servem de estímulo a comparações com os 

condomínios verticais de luxo em Natal, os quais possuem taxas condominiais que 

variam em torno de R$ 500,0027. O Sr. Nuno Lopes, superintendente da empresa 

Alphaville, justifica a escolha da cidade para o novo empreendimento do grupo: 

“Escolhemos Natal porque nossa presença no Nordeste está se consolidando. Além 

disso, ela é uma cidade muito importante e diagnosticamos a presença no mercado deste 

tipo de produto” (jornal Tribuna do Norte, em 16 de maio de 2003). Lopes comenta ainda 

sobre a facilidade de comercialização dos últimos empreendimentos realizados pela 

empresa no Nordeste, onde foram superadas todas as expectativas de prazos de 

comercialização, tendo sido vendidos todos os lotes residenciais em prazos exíguos de 

48 horas e 90 dias, em Salvador e Fortaleza, respectivamente.

Outro jornal local comenta sobre os condomínios como opção de moradia também 

para a população de classe média, mostrando que adquirir um imóvel nestes 

empreendimentos pode variar entre 30 e 300 mil reais, com prazos de até 60 meses de 

financiamento, dependendo da estrutura disponível e localização do mesmo. Destacam 

também o sucesso de vendas imobiliárias: 

Sinônimo de sucesso garantido, estes empreendimentos são a bola da 
vez no mercado imobiliário local. “Quando lancei o condomínio Green 
Village Club não imaginei que a comercialização fosse tão rápida. Em 
apenas 11 dias, todos os 194 lotes foram vendidos”, comemora o 
empresário Moacir Potiguar, que lançou, a pouco mais de um mês, a 
segunda etapa do condomínio. Com 312 lotes, o Green Club já 
esta’com 87% da área vendida (Diário de Natal, sábado 23 de agosto 
de 2003). 

A viabilidade financeira destes empreendimentos tem estimulado o mercado local 

a produzi-los em escala crescente. O lançamento de mais de duas mil unidades 

26 Fonte: Tribuna do Norte, em 16 de maio de 2003. 
27 Os dados obtidos em entrevista a seu Milton Simão, corretor da Abreu Imóveis, em 24 de 

novembro de 2003 mostram que nos condomínios verticais as taxas condominiais variam entre 
R$ 500,00 e 1.000,00 reais.. 
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residenciais em condomínios horizontais entre os anos de 1999 e 200328 comprova a 

expansão desmedida desse tipo de urbanismo defensivo auto-segregado, aproximando 

Natal do cenário nacional.  

A nova proposta de revisão da Lei Federal defende a inclusão dos condomínios 

horizontais como uma das modalidades de parcelamento do solo urbano (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2003). 

A importância de conhecer as diversas realidades brasileiras desse tipo de 

moradia contribui para iluminar as novas regras gerais que deverão estar contidas nesta 

revisão, hoje objeto de audiências públicas promovidas pela Câmara Federal29. E, mais 

ainda, auxiliará na formatação da lei municipal que deverá atender ao texto federal citado, 

dando conta, também, das diversidades aqui tratadas, específicas da cidade do Natal.    

4.2  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Os três condomínios escolhidos para realização desta pesquisa, Green Village, 

Green Woods e West Park Boulevard, localizam-se no bairro de Candelária, Região 

Administrativa Sul da cidade, mais especificamente, no encontro deste com os bairros de 

Cidade da Esperança, Lagoa Nova e Cidade Nova (Mapa 7). 

Dadas as características locacionais dos condomínios circundados por um dos 

bairros mais nobres da cidade (Lagoa Nova) e por bairros populares (Cidade da 

Esperança e Cidade Nova), as avaliações dos impactos produzidos no seu entorno 

exigem que se comente a realidade de cada bairro, possibilitando um entendimento da 

área em questão. Assim, far-se-á, a seguir, uma breve apresentação dos bairros em foco,

incluindo um estudo comparativo rápido entre eles, que serve para embasar as análises a 

serem desenvolvidos no próximo capítulo. 

28 Esses dados referem-se somente aos condomínios produzidos para clientes de média e alta 
renda (definidos como ricos neste trabalho). Foram fornecidos pela Abreu Imóveis, em entrevista 
ao Sr. Milton Simão, op. cit. 

29 Foram realizadas quatro audiências públicas entre outubro e novembro de 2003 sobre esta 
matéria.
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Mapa 7 – Bairros: Candelária, Cidade da Esperança, Cidade Nova e Lagoa Nova e a implantação
dos condomínios pesquisados.
Fonte: Plano Diretor de Natal (1994).
Nota: Trabalhado pela autora.

30 Com densidade máxima de 225 hab/ha e coeficiente de aproveitamento de 1.8, para os usos
não residenciais.

31 Criada através da Lei Municipal nº. 4.694/95, de 31 de julho de 1995. Segundo informações do
Setor de Controle Ambiental da SEMURB, parte desta área ainda aguarda estudos que definam
a possibilidade de seu uso e ocupação controlados (Entrevista realizada em 23 de novembro de
2003).

4.2.1 O bairro de Candelária 

O bairro de Candelária está inserido no Plano Diretor de Natal na Zona de 

Adensamento Básico30, contém no interior de seus limites a Zona de Proteção Ambiental

das Dunas do Pitimbu, Candelária e Cidade Nova (ZPA-1), “importante área de recarga 

do aqüífero subterrâneo, que garante a demanda de água potável da cidade, além de

proteção de fauna e flora das dunas” (PMN/SEMURB, 2003, p. 17)31 [Mapa 8], grande

parte desta área está sujeita a freqüentes alagamentos decorrentes da existência das 

bacias fechadas.
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Mapa 8 – Mapa de localização da ZPA-1, mostrando a proximidade com os condomínios estudados.
Fonte: Diário Oficial do Município (16/03/1994).
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Aspectos socioeconômicos 

Segundo dados do Censo 2000 (PMN/SEMURBa, 2003), em Candelária há 4.796 

domicílios permanentes e uma população residente de 18.684 habitantes, 

predominantemente jovem e com alto grau de escolaridade32. A renda média mensal dos 

responsáveis pelos domicílios particulares permanentes de 14,12 salários mínimos, mais 

que o dobro da média geral do município (de 6,09 SM). 

O bairro é bem servido de infra-estrutura e serviços, à exceção de redes de 

drenagem e esgotamento sanitário. Apresenta 96,28% dos domicílios ligados à rede de 

abastamento d’água e 3,59% utilizam poços tubulares; 99,69% do lixo têm coleta 

domiciliar. Somente 2,3% contam com ligação à rede de drenagem ou esgoto, enquanto 

95,56% possuem fossa séptica. Existem cinco escolas públicas e três particulares que 

atendem a todos os níveis de escolaridade além do supletivo e dois centros municipais 

de saúde33.

Contribuíram para a imagem de um bairro nobre os grandes equipamentos que lá 

se instalaram a partir da década de 1990. O Natal Shopping, como o primeiro grande 

shopping da cidade (1992) e, depois, a construção do hipermercado Carrefour, seguido 

de lojas especializadas e outros centros comerciais menores e sofisticados. 

Desenvolvimento urbano 

A importância dos conjuntos habitacionais no processo de formação do bairro 

pode ser verificada desde o início com a implantação do seu primeiro conjunto em 1975 

(Conjunto Candelária), mantendo-se até os dias de hoje, quando observamos que 

71,49% dos seus habitantes residem nos quatro conjuntos lá existentes34 (Dados do 

Censo 2000 apud PMN/SEMURBa, 2003).  

Os loteamentos e os conjuntos habitacionais foram responsáveis por imprimir as 

características morfológicas identificadas hoje na maior parte do bairro (Mapa 8). Os 

loteamentos localizados na parte sul do bairro, no entorno do prolongamento da Avenida 

Prudente de Morais (ao sul da Avenida da Integração), cobrem grande parte da superfície 

da ZPA-1, apresentam malha em quadrícula, vias largas e quadras com grandes 

dimensões. No parcelamento do Conjunto Candelária os dimensionamentos utilizados 

32 80,89% dos responsáveis pelos domicílios estiveram na escola por mais de 8 anos, destes, 
38,09% estudaram por mais de 15 anos (PMN/SEMURBa, 2003), 

33 Os dados são do Censo 2000 (PMN/SEMURBa, 2003). 
34 Candelária (1975), Vila Morena (1989), o Bairro Latino (1983) e o Chacon Residence (s/d) 

perfazendo um total de duzentos e vinte e sete (227) unidades. 
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imprimiram à área um padrão mais simples, as ruas são mais estreitas e curtas,

interrompidas, promovendo espaços mais adequados ao pedestre, na medida em que

obriga o automóvel a trafegar em baixa velocidade. A localidade chamada de Alto da 

Candelária, próxima à BR-101, confere até hoje status a seus moradores; dispõem de

grandes lotes, ocupados inicialmente (na década de 1980) por grandes mansões e, mais 

tarde, com altos e luxuosos espigões.

Mapa 9 – Bairro de Candelária mostrando os conjuntos habitacionais, loteamentos, localidade do
Alto da Candelária e a favela do viaduto.
Fonte: Plano Diretor de Natal (1994); dados obtidos junto ao Setor de Toponímia da SEMURB (2003).
Nota: Trabalhado pela autora.

Na porção norte, as terras originalmente pertencentes ao Governo do Estado, 

próximas ao bairro de Lagoa Nova, foram alvo de muitas invasões35. São visíveis as 

diferenças presentes no padrão morfológico desta parte do bairro: ruas estreitas e

35 Moradores do entorno do condomínio contam como se apossaram das terras pertencentes ao 
Governo do Estado, a maioria regularizada na década de 1980, durante o governo do prefeito
José Agripino Maia (ver Anexo V: Mapa mostrando as terras originalmente pertencentes ao
Estado). Dados confirmados com antigos topógrafos da Prefeitura (SEMURB), em 16 de
novembro de 2003.
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irregulares, lotes com testadas reduzidas, casas simples, fogem do padrão presente na 

maior parte do bairro, onde predomina malha em quadrícula uniforme e habitações de um 

padrão médio/alto. Nos dados da Prefeitura (2003), o bairro tem somente uma favela,

localizada no leito de rua denominada Viaduto com 150 habitações (ver Mapa 9). Esses 

dados mostram a heterogeneidade do seu território.

Os doze loteamentos do bairro datam36, na sua maioria, da década de 50, 

portanto anteriores aos parâmetros instituídos a partir das Leis de Parcelamento do Solo 

Federal e Municipal. Isso provocou uma ausência quase que total de áreas verdes e 

áreas destinadas a equipamentos públicos. Quase que a totalidade das praças e outras 

áreas verdes do bairro estão inseridas no Conjunto Candelária (Mapa 9). Levantamento 

recente realizado pela SEMURB (2003/2004) para o Plano de Arborização e Áreas 

Verdes do Município de Natal37, permitem comparações entre o número e a superfície 

total das áreas verdes/praças públicas em 1988, 2001 e 2003, abaixo apresentados 

(Mapas 9 e 10 e Quadro 5). 

Quadro 5 – Quadro comparativo das praças e áreas verdes no bairro da Candelária, em número e área 
Ano Número de áreas verdes e praças Somatório das áreas verdes Fonte

1988 17 11,82 ha MIRANDA, 2000 

2001 9 (só praças) Sem dados SEMSUR, 2001 

2003 18 7,43 ha SEMURB, 2003 

Nota: Trabalhado pela autora. 

Esse quadro e mapas mostram que, independentemente de ter um acréscimo de 

uma unidade das áreas verdes e praças existentes entre 1988 e 2003, a área total foi 

bastante reduzida, fruto da ocupação, algumas vezes ilegais, ou através de doações dos 

espaços públicos para implantação de equipamentos públicos ou privados.

36 Dos treze loteamentos do bairro, sete (07) pertencem a um só proprietário: Henrique Eufrásio de 
Santana.

37 Dados obtidos junto ao Departamento de Planejamento Urbanístico e Ambiental em janeiro de 
2004. Observou-se nesta pesquisa que as áreas pertencentes ao Green Park não estavam 
ainda inseridas no levantamento de 2003.  
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Mapa 10 – Praças e áreas verdes do bairro Candelária, dados levantados em 1988.
Fonte: Miranda (2000). 
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O processo de verticalização neste bairro começou no ano de 1984 e intensificou-

se na década de 90, quando passou a ser um dos quatro bairros com maior número 

absoluto de prédios da cidade (COSTA, 2000). Os prédios de uso residencial situam-se 

principalmente na localidade do Alto da Candelária, nos corredores viários da Av. da 

Integração e próximo à Rua Raimundo Chaves (Figura 12). Apesar da citada 

verticalização, o bairro apresenta até hoje uma densidade muito baixa, em torno de 23,96 

hab/ha (Mapa 13), com 75% de seus domicílios sendo casas e 24 % apartamentos 

(Dados do Censo 2000 apud PMN/SEMURBa, 2003).  

A partir dos anos 1990, a chegada de diversos órgãos judiciários transformou a 

parte sul do bairro de Lagoa Nova, limite com Candelária, com novos prédios altos e 

imponentes que valorizaram a área e contribuíram para integrar os dois bairros. 

Destacam-se os prédios do Tribunal Regional do Trabalho, da Justiça Federal e do 

Fórum de Natal. A implantação destes órgãos provocou a formação de uma nova 

centralidade responsável pela modificação de todo o entorno. As habitações existentes 

que mesclavam casas de extratos de renda médios com moradias populares, assim 

como os terrenos vazios, desde então estão sendo rapidamente ocupados com 

escritórios de advocacia e outros serviços. Com isso, surgiram também novas opções de 

moradia em condomínios verticais, com padrões variando entre médio e alto. A 

pavimentação das ruas, o aumento do tráfego na área e o estacionamento insuficiente 

para atender o fluxo gerado sinalizam essas mudanças (Figuras 6 a 9). 
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Mapa 12 – Candelária – Verticalização.
Fonte: Costa (2000).
Nota: trabalhado pela autora.
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 Mapa 13– Natal: densidades por bairro.
 Fonte: PMN/SEMURB (2003).



150

Figura 6 – Tribunal da Justiça do Trabalho, localizado no limite entre os bairros de
Candelária e Lagoa Nova.
Fonte: Silva, M. (2004).

Figura 7 – Prédio da Justiça Federal, também parte do complexo do Poder
Judiciário.
Fonte: Silva, M. (2004).
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Figura 8 – Na divisa com Lagoa Nova, a verticalização e elitização da área. Novos
edifícios residenciais (ao fundo) e residências transformadas em escritórios de advocacia.
Fonte: Silva, M. (2004).

.

Figura 9 – Registro da chegada de novos empreendimentos empresariais de grande
porte.
Fonte: Silva, M. (2004).



152

A duplicação e iluminação da Av. Jaguarari e construção parcial das lagoas de 

captação na mesma avenida, realizadas pelo capital privado em meados de 1990, 

somaram-se aos investimentos públicos para conclusão das obras e/ou melhoramentos 

diversos na área (entre estes, a duplicação da Av. da Integração e prolongamento da Av. 

Prudente de Morais, acesso aberto entre as dunas, ligando Candelária ao Conjunto 

Satélite no bairro do Pitimbu). Em 2003, a pavimentação e drenagem da Rua Libânia 

Galvão (atual Raimundo Chaves), alvo de inúmeras reivindicações dos moradores do 

entorno, trouxeram a solução definitiva para os alagamentos históricos existentes na 

área. Estes elementos favoreceram uma maior integração do bairro ao resto da cidade e 

ao seu desenvolvimento 

4.2.2 O bairro de Lagoa Nova 

O bairro de Lagoa Nova38 foi impulsionado pela construção de cinco conjuntos 

habitacionais construídos a partir de 196839, pela concentração de grandes equipamentos 

públicos – como, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Estádio Municipal 

Humberto de Alencar Castelo Branco (1972), o Centro Administrativo do Estado e, 

também, dado aos grandes investimentos em infra-estrutura realizados – como a 

duplicação da Av. Prudente de Morais e o recente complexo viário na BR-101, construído 

no início do século XXI, que contribuíram para que o bairro de Lagoa Nova, nas últimas 

décadas, estivesse sempre entre os mais valorizados da cidade.

Com uso predominantemente residencial (87,61%), apresenta hoje uma 

densidade demográfica quase duas vezes mais alta do que a do bairro de Candelária 

(46,43%). É o segundo bairro mais verticalizado da cidade desde a década de 1980. 

Outros dados mostram a elitização do bairro: (1) a baixa densidade domiciliar (3,78); (2) o 

alto rendimento dos responsáveis pelos domicílios (66,24 % têm renda superior a 5 

salários mínimos e, destes, 22,25% acima de 20 salários mínimos); (3) a alta 

escolaridade destes (com aproximadamente 70% apresentando mais de 8 anos de 

estudo, dos quais mais de 35% estudaram por mais de 15 anos); (4) concentra inúmeros 

equipamentos escolares públicos e, principalmente, privados de educação e saúde: 

hospitais sofisticados e escolas com altas mensalidades atendem à elite da cidade 

(PMN/SEMRUBa, 2003). 

38 Lei Municipal nº. 4.330, de 5 de abril de 1993, publicada no Diário Oficial em 06 de setembro de 
1994.

39 Conjunto Potilândia (o segundo conjunto a ser construído na cidade), conjuntos Lagoa Nova I e 
II, Roselândia e Nova Dimensão, todos compostos de unidades unifamiliares, na maioria térreas 
(exceção do último, composto de casas com dois pavimentos).Os dois últimos dirigidos a faixas de 
renda de padrão mais elevado. 
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Mapa 14 – Bairro de Lagoa Nova. 
Fonte: PMN/SEMURBa (2003).

Independentemente da deficiência relativa à infra-estrutura (somente 18,67% do 

bairro é atendido por rede de esgotamento sanitário), o bairro foi um dos primeiros a se

verticalizar na cidade. Isso se justifica pela sua acessibilidade privilegiada, por possuir

ruas largas, inúmeros vazios urbanos e, principalmente, dispor de parâmetros

urbanísticos mais favoráveis aos investidores que podem chegar à densidade máxima de

350 hab/ha e coeficiente de aproveitamento de 3.5. Parte do bairro está sujeito à

limitação de gabarito no entorno do Parque das Dunas. Esta restrição varia entre alturas

máximas de 6 e 15 metros de altura. (PMN/SEMURBa, 2003).
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4.2.3 O bairro de Cidade da Esperança 

Originou-se a partir do primeiro conjunto habitacional da cidade do Natal, fruto de 

uma experiência pioneira realizada ainda sob a orientação da Fundação da Casa 

Popular40. Desenvolveu-se junto à instalação de alguns órgãos importantes, como a sede

da Petrobrás, a FEBEM, um Posto da Policia Militar e o novo terminal rodoviário da 

cidade, no limite com o bairro de Nazaré. 

Mapa 15  – Bairro da Cidade da Esperança.
Fonte: PMN/SEMURBa (2003).

Em 1975, a construção de 58 casas para a população de baixa renda, através do 

Programa PROMORAR, favoreceu a manutenção de sua condição de bairro popular. 

Segundo dados do Censo 2000, a população residente neste bairro é de 20.235

40 Criado através do Decreto Estadual 1.102, de 13 de agosto de 1963. As casas foram entregues
em 4 etapas entre 1965 e 69 (PMN/SEMURBa, 2003).
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habitantes, cuja renda média mensal do responsável pelo domicílio é de 3,95 salários 

mínimos, quase metade da renda média geral do município (de 6,09 SM). 

[PMN/SEMURBa, 2003].

4.2.4 O bairro de Cidade Nova41

Parte da Região Administrativa Oeste, a qual concentra os mais altos índices de

pobreza da cidade, surgiu espontaneamente a partir da proximidade com a construção do 

Conjunto da Cidade da Esperança, na década de 1960.  Em 1971, foi instalado o forno do

lixo, “local destinado a armazenar resíduos da coleta da cidade” (PMN/SEMURBa, 2003).

Atraiu uma população carente, dependente das atividades geradas como catadores de

papel, garrafas, etc.; e, posteriormente, foi adensada com grande contingente de 

migrantes pobres provenientes do interior em busca de emprego na capital.

Em 2000, o número de habitantes deste bairro foi estimado em 15.778 habitantes, 

com renda mensal média dos responsáveis por domicílio de 2,33 salários mínimos, a 

menor em relação aos outros bairros citados (PMN/SEMURBa, 2003). 

Urbanisticamente, caracteriza-se pelo assentamento não planejado, ruas estreitas

que, via de regra, tornam-se ainda mais estreitas a partir de determinado ponto. O 

parcelamento caracteriza o nível de renda da população que ali reside, com lotes 

pequenos, em média com 150 a 200 metros quadrados.

DUNAS

ABREU
E

AV.

LIM
A

AV. PERIMETRAL
SUL

R. DA FLORESTA)

R
. D

O
S

P
O

T
IG

U
A

R
E

S

AV.
C

EN
TR

AL

AV. N
ORTE

R
.
P

R
O

J
.

N
.0

1
D

O
L

O
T

E
A

M
E

N
T

O
S

A
N

V
A

L
E

V
IA

F
E

R
R

E
A

CIDADE DA ESPERANÇA

CANDELÁRIA

PITIMBU

GUARAPES

PLANALTO

FELIPE CAMARÃO R. ADOLFO GORDO
R. FCO. VARELA (ANTIGA

LOTEAMENTO PITIMBU
R. ANTOINE SAINT EXUPERY

R. PROJ. N.01 DO

EQUIPAMENTO DE SAÚDE

LEGENDA

ESCOLA ESTADUAL

ESCOLA MUNICIPAL

LIMITE DO BAIRRO

LIMITE DO MUNICÍPIO

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

N
OR

TE

Mapa 16 – Bairro de Cidade Nova.
Fonte: PMN/SEMURBa (2003).

41 Lei 4.328, de 05 de abril de 1993.
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4.2.5 Comparando dados dos bairros 
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Gráfico 3 – Gráficos comparativos dos 4 bairros: Candelária, Lagoa nova, Cidade Nova
e Cidade da Esperança.
Fonte: PMN/SEMURBa (2003).
Nota: Dados trabalhados pela autora. 

Os gráficos acima (Gráfico 3) facilitam a visualização das disparidades existentes

na área de estudo, onde se localizam os três condomínios: Green Village, Green Woods

e West Park Boulevard. Os discrepantes índices de habitabilidade estão traduzidos na

diversidade das densidades domiciliares; nos percentuais de imóveis verticalizados para

uso residencial; no nível socioeconômico (renda e escolaridade) dos chefes de família e 

nos indicadores urbanísticos comentados anteriormente.

Essas diferenças asseguraram aos seus empreendedores lucros extras tanto na

aquisição da terra, como na comercialização dos empreendimentos. Primeiro, a compra

de terras baratas, desvalorizadas pela proximidade com a pobreza e pela fragilidade

ambiental da área e, depois, sua transformação ao gosto e necessidades dos altos

extratos de renda. Outra forma de aumentar os lucros foi a utilização de potenciais

construtivos dos bairros limítrofes que permitiram multiplicar o número de unidades.
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A comercialização, usando como referência o nome dos bairros nobres mais 

próximos, ajudou a conferir status aos empreendimentos. Ainda a apropriação de valores 

agregados, produzidos por investimentos públicos, faz parte de conhecidas estratégias 

do capital imobiliário que aqui ficaram evidenciadas. 

4.3  ANALOGIA DOS CONDOMÍNIOS EM ESTUDO – APRESENTAÇÃO DOS TRÊS 
CASOS 

A escolha desses três condomínios horizontais para a realidade deste estudo 

levou em conta serem estes os pioneiros a se implantarem no município de Natal, 

direcionados para uma clientela de alta/média renda, e o fato de estarem hoje já 

consolidados, com 100% dos empreendimentos comercializados e aproximadamente 

60%, ou mais, dos seus imóveis efetivamente ocupados42. Todos se encontram situados 

na porção sul do bairro da Candelária, estando o West Park Boulevard dividido entre este 

bairro e o da Cidade da Esperança. Fazem limite com uma Zona de Proteção Ambiental 

(ZPA-1), citada anteriormente (Figura 29). 

A caracterização dos condomínios resgata: sua história, a forma de aquisição da 

terra, seus incorporadores, seu licenciamento e registro e dados do projeto, tendo como 

fonte a realização de entrevistas realizadas com os principais atores envolvidos no 

processo (advogados, empreendedores, arquitetos, moradores, síndicos, administradores 

e técnicos responsáveis pela aprovação dos mesmos na prefeitura). Esses dados foram 

confrontados com diversos documentos, decretos, plantas aprovadas, pareceres 

técnicos, documentos cartoriais, onde se buscou a validação das informações fornecidas 

nas entrevistas. 

42 A maioria dos outros condomínios existentes, e comentados anteriormente, ainda estão em 
construção ou com um percentual de ocupação irrisório, visto que são empreendimentos muito 
recentes.
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Fonte: PMN/SEMURBb (2003);
Nota: Trabalhado pela autora.
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4.3.1 Condomínios Green Village e Green Woods

Mapa 18 – Condomínios Green Village e Green Woods.
Fonte: Elaboração própria sobre base da CAERN (2000).

Origem do terreno e proprietários

A área de implantação do Green Village e Green Woods originalmente pertenceu

ao Governo do Estado (ver Anexo V); foi cedida à União, e durante a Segunda Grande

Guerra serviu de campo de treinamento do exército43. Consta dos dados do 7º Ofício de

Notas desta capital a sua venda a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, em 28 de janeiro 

de 198044, perfazendo uma superfície total de 932.678 metros quadrados no valor de Cr$

211 milhões de cruzeiros reais.

Em 19 de dezembro de 1983, parte dessa gleba foi desemembrada, denominada 

por Área A-2, situada na Rua Nelson Geraldo Freire, com superfície de 411.650 m² e

vendida à Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS. Esta a manteve sob

43 Entrevista ao Chefe do Setor de Toponímia da SEMURB, realizada em setembro de 2003.
44 A venda pela União à Petrobrás (em 28 de janeiro de 1980), encontra-se registrada sob a

matrícula n. 10.499, de 12 de maio de 1980, no Sexto Ofício de Notas de Natal.
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sua propriedade por quase dez anos, quando, através de uma escritura pública de 

promessa de cessão de direitos, datada de 15 de outubro de 1993, promete sua venda à 

construtora FBF Empreendimentos Ltda. Esta representada por seus sócios Fernando 

Garibaldi de Freitas e Luiz Arnaud Soares Flor, atingiu um valor pouco maior que 252 

milhões de cruzeiros reais, que seria pago através de uma entrada e mais dez parcelas 

trimestrais.

Assim, a FBF Empreendimentos Ltda iniciou o projeto do Loteamento Green 

Park.45 Segundo dados cartoriais, foi aprovado através do alvará 828/95, constante do 

processo n.º  51.029 de 1995 (em 05/03/1995), atendendo aos percentuais exigidos de 

acordo com a Lei de Parcelamento do Solo Federal, Lei n.º 6.776/79. Apresenta como 

quadro de áreas: 326.439 de área privativa, 20.671,00 m2 de vias, 44.020,00 m² de áreas 

verdes e 20.520,00 m² para usos institucionais e equipamentos. Subdividiu a gleba total 

em seis menores, três para cada lado da Avenida Jaguarari, cada uma contendo vias e 

áreas públicas destinadas ao município. 

Na Gleba 1, definiu-se a construção do Condomínios Green Village, com 96 

residênciais, e em parte da gleba 2, o Condomínio Green Woods, com 146 unidades. 

Entre ambos, consta uma área verde com 2,3 hectares (ver Mapa 18). As outras glebas 

ficaram reservadas para os usos comercial, residencial multifamiliar e áreas públicas 

(verdes e de equipamentos urbanos). Segundo declaração do Sr. César Brandão, um dos 

sócios da FBF, a idéia consistia em implantar um condomínio horizontal de alto luxo, 

sucesso nas cidades do sudeste do Brasil, que possibilitasse capitalizar a empresa, e, 

depois, investir em prédios de apartamento com recursos próprios. Assim, a aprovação 

do loteamento chamado de Green Park, em 1995, se preocupou em determinar as áreas 

dos primeiros condomínios horizontais e aquelas onde futuramente seriam construídos os 

residenciais multifamiliares, constando o número de unidades permitidas em cada um: 

Gleba 5 (36.602,00 m²) com 480 unidades e Gleba 6 (18.396,00 m²) com 240 

apartamentos.

Esse projeto sofreu inúmeras alterações, ao longo dos 8 anos de sua existência, 

quanto às dimensões e localização dos espaços públicos e da área comercial. O Sr. 

César Brandão alega que esta última revelou ser pouco lucrativa, decepcionando os 

investidores, que a reduziram a aproximadamente um quinto do programa urbanístico 

inicial. 

45 Em 1995 o processo foi interrompido por uma ação do Sr. Levi Nóbrega de Araújo, que 
questionou a propriedade da terra, mas foi indeferido. Dados obtidos na documentação existente 
no 7º Ofício de Notas de Natal. 
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Incorporadores

Os Condominios Green Village e Green Woods foram construídos e 

comercializados pela empresa FBF Empreendimentos Ltda. 

Aspectos legais de aprovação e registro

Averbados no 7º Cartório e aprovados na Prefeitura sob o Alvará de construção nº 

0826/95 – constante do processo nº 51029/5 de 03/03/95, o qual cita como base legal 

para sua aprovação: o Plano Diretor de Natal de 1994 e sua revisão, Lei Complementar 

n.º 022 de 1999. O registro, datado do ano de 1995, no 7º Ofício de Notas desta capital, 

sob a matrícula de n.º 10.510, em conformidade com a Lei Federal n.º 4.591/64 e 

Legislação Complementar, previa somente o uso residencial unifamiliar. 

Aspectos ambientais

Em 1994, como já comentado, o PDN definiu a ZPA-1, na área do entorno onde 

hoje se situa os condomínios pesquisados (ver Figura 28). A regulamentação da ZPA-1, 

em 31 de julho de 1995, subdividiu a área das dunas em duas partes, sendo uma delas a 

Subzona de Conservação que foi dividida em SZ-1 e SZ-2. O art. 4º define a SZ-1 como: 

“áreas constituídas de grande potencial de recursos naturais e que apresentam 

fragilidade ambiental”. O parágrafo único do mesmo artigo determinou um prazo de 180 

dias para que fossem regulamentados o tipo de área de conservação e o plano de 

manejo para os setores SZ1 -1 e SZ1-2. Até hoje, 2003, essa exigência legal não foi 

cumprida. A Subzona SZ-2, definida como Subzona de uso restrito, traz prescrições 

próprias no texto da lei quanto à densidade máxima de 75 hab/ha, dimensão mínima de 

800,00m² dos lotes, valores para os recuos mínimos, coeficiente de aproveitamento, taxa 

de ocupação e impermeabilização (Anexo III da Lei).  

A existência de inúmeras áreas de alagamento dentro do terreno obrigou a 

construção de uma lagoa de captação, que foi iniciada pela FBF e concluída, anos 

depois, pela Prefeitura. A execução inicial feita pela construtora permitiu a efetivação do 

projeto do Condomínio Green Village, no entanto, por estar inacabada causou diversos 

problemas ao entorno, obrigando à Prefeitura a concluir o trabalho.  
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 Figura 10 – Foto no lançamento do Green Village, com a lagoa parcialmente construída.
Fonte: FBF, Empreendimentos Ltda (1995).

Anos depois de construída a lagoa, a Petrobrás questionou a propriedade desse

local e ganhou o direito de propriedade desta área, mesmo depois de já haver o poder 

público investido na mesma, despendido altas cifras na conclusão da lagoa, um bem 

público comum46 (ver capítulo IV). 

Por fim, a existência da uma área verde deixada no ato do registro do loteamento

entre os condomínios, já citada, com quase 2,3 ha, é hoje alvo de pleito à Prefeitura,

através do processo nº. 58.752/02. Os condomínios Green Village e Green Woods

solicitam a cessão desse espaço, parte para implantação de uma área de lazer do 

Condomínio Green Woods, parte para desenvolver um projeto que inclui tratamentos de 

compostagem e reciclagem de lixo e hortas comunitárias. O projeto, até hoje sem parecer 

conclusivo, se propõe a envolver a sociedade, com uma proposta de educação ambiental

a ser desenvolvida junto às escolas municipais.

46 Dados obtidos em entrevista ao Chefe do Setor de Toponímia da SEMURB, realizada em 
setembro de 2003, op. cit.
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4.3.1.1 Condomínio Green Village 

Mapa 19 – Implantação do Condomínio Green Village

Fonte: Chrispim (2003) 

Área

Totalmente inserido dentro do bairro de Candelária, tem como limites: 

Ao norte, a lagoa de captação de águas pluviais;

Ao sul, a área verde e o condominio Green Woods; 

Ao leste, a Rua Nelson Geraldo Freire; 

Ao oeste a Jaguarari, onde está a sua fachada principal.

Aspectos de mercado

O preço das unidades no início de sua comercialização girava em torno de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Hoje existem lotes de até R$ 240.000,00 (duzentos e

quarenta mil reais). A grande dificuldade para comercialização, na fase inicial do seu

lançamento, foi atribuída pela FBF à inovação do empreendimento e também à sua

localização, por ser uma área ainda “esquisita, distante e com pouca iluminação”

(BRANDÃO, César, 2003). Posteriormente, tornou-se altamente valorizado, passando a 

ser de interesse dos ricos da cidade.
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Projeto urbanístico e arquitetura defensiva:

O projeto básico do empreendimento define suas características urbanísticas e 

seus parâmetros construtivos. A área total é de 145.416 m² (cento e quarenta e cinco mil, 

quatrocentos e dezeseis  metros quadrados), dos quais: 

Quadro 6 - Áreas do Green Village.

Áreas Área (m²) % observação 

Área total da gleba 145.416,00 100

Área total dos lotes 84.428,00 58

Área total de vias 29.378,00 20,02 É citado como 7,1% 
da área total do 

loteamento
Área destinada a estacionamentos 
(+ guarita, casa de lixo, dep, bwc e 
jardim) 

130,00 1,74

Área comum de propriedade 60.998,00 42

Área de uso comum construída 

(guarita, casa de lixo, dep , bwc) 

17,07

Área total aprovada construída 83,56

Áreas verdes 17.500,00 12 É citado como 4,3% 
da área total do 

loteamento
Área de Lazer e outros usos 14.110,00 10

Fonte: Dados disponíveis nos processos existentes no 7º Oficio de Notas da capital.  

O único acesso para o condomínio foi definido na Av. Jaguarari (Mapa 19). O 

partido urbanístico estabelece uma malha orgânica, contendo seis vias não 

hierarquizadas, todas com faixa de rolamento de largura igual a 8 m. Utiliza vias sem 

saída em cul-de-sac. O espaço destinado às calçadas é gramado, somente pavimentado 

nos acessos às garagens. 

Em média, os lotes, em formas predominantemente retangulares, possuem área 

média de 25 x 45, ou 1.000,00 m². O menor deles com 25 x 30 m². As quadras somente 

possuem lotes com testadas para uma ou duas das suas faces. 

A área construída inclui a área de lazer, a qual disponibiliza, para uso dos 

condôminos e convidados, piscina, quadra poliesportiva, playground e salão de festas, 

com projeto de arquitetura bastante simples.  

A infra-estrutura e serviços, entregues pela construtora, incluíram pavimentação 

asfáltica das vias, iluminação, rede de abastecimento d’água através de poços tubulares, 

construção da área de lazer, guarita, prédio da administração e rede de esgotamento 

sanitário direcionada para uma fossa comum. Esta, além de ter sido executada com 

dimensões inferiores à necessidade do condomínio, obrigando a esvaziamentos 
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freqüentes, situa-se em uma área verde pública no lado oposto da Av. Jaguarari, hoje 

objeto de litígio jurídico entre os condôminos e a FBF Ltda47.

Outro problema alvo de processo judicial entre essas duas partes diz respeito à 

má execução dos meios-fios, a não conclusão da instalação de equipamentos como 

interfones e à construção de um binário que orientaria o tráfego na entrada do 

condomínio. Segundo informações obtidas com técnico da Secretaria Municipal de 

Transporte e Trânsito Urbano, foi orientado ao órgão licenciador, na época o IPLANAT, 

que exigisse a colocação de dois binários, este e outro, em frente à via de acesso ao 

condomínio Green Woods. Entretanto, esta orientação não foi acatada, e não se 

constituiu em condição para aprovação do loteamento Green Park48.

Ficou convencionado que seria responsabilidade dos condôminos a manutenção 

da iluminação das vias internas, conservação da pavimentação dos passeios e vias, dos 

jardins, a segurança e limpeza das áreas comuns. Todavia, hoje a iluminação pública foi 

repassada à concessionária pública, dada a dificuldade de conservação e à necessidade 

de melhor iluminação que acarretaria custos muitos altos ao condomínio (dados obtidos 

em entrevistas com moradores do Green Village). 

Não havia no ato do registro projetos aprovados para as residências, mas tão-

somente regras especiais para as construções no seu interior. Os projetos individuais 

ficariam a cargo dos condôminos, os quais, além de serem aprovados na Prefeitura, são 

obrigados a passar pela avaliação da administração do condomínio. Consta a exigência 

de esconder as áreas de serviços, não permissão de pousadas, repúblicas ou outro tipo 

de residência coletiva. Proíbe a utilização das áreas de lazer pelos empregados. 

O gabarito não poderia ser maior que dois pavimentos (excluindo terraço na 

cobertura/subsolo), a área mínima de construção é definida em 200,00 m². Quanto aos 

recuos mínimos: 5 m frontal e 3 m na lateral e fundos. Os muros deveriam limitar suas 

alturas a 50 cm na frente da casa e 1,20 m na lateral e fundos. 

47 Dados obtidos durante as entrevistas com moradores do condomínio. 
48 Apesar do instrumento do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV já estar em vigor desde  

1994, este excluía os empreendimentos residenciais de apresentar relatórios de impacto 
(BASTOS & SILVA, 2002). O Relatório de Impacto de Transito Urbano somente passou a ser 
exigido no ano de 1997 com a  aprovação daLei Municipal nº 4.885 de 07/10/97. 
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Figura 11 – Pórtico do Green Village e totem de identificação.
Fonte: SILVA, M. (2003) 

Figura 12 – Guarita. Único acesso ao condomínio.
Fonte: SILVA, M. (2003). 
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Dos aspectos referentes à arquitetura e ao urbanismo defensivos consta a 

existência de uma via de 4 m circundando toda a área. Recentemente, o muro divisório 

externo foi elevado, possuindo hoje 4,5 m de altura com cerca eletrificada e seteira nos 

fundos, onde fica um guarda. A guarita espera uma reforma que deverá transformá-la e 

adequá-la aos parâmetros estéticos, de segurança e de conforto exigidos pelos 

condôminos. A atual guarita é de arquitetura simplória, obriga o vigilante a sair para se 

comunicar com o motorista, além de possuir dimensões que dificultam o acesso para 

carros de maior porte e importados (como os pertencentes à maioria dos proprietários), 

mais largos do que o padrão nacional popular para o qual foi projetada (ver acima Figura 

12). Possui sistema privado de segurança, com vigilantes armados e ronda sistemática 

ao redor de todo o condomínio, utilizando a via de segurança.

A segurança do condomínio inclui pessoas e garantia dos bens patrimoniais. 

Ainda consta do regimento interno a não permissão à entrada de pessoas não 

autorizadas, incluindo os pedintes, vendedores ou assemelhados, como também acesso 

restrito aos policiais, somente permitida a entrada com autorização do síndico. A 

velocidade máxima de 30 km/h é exigência rigorosa dentro do condomínio.  

4.3.1.2 Condomínio Green Woods 

Área

Totalmente inserido dentro do bairro de Candelária, tem como limites: 

 Ao norte, a área verde e o condomínio Green Village;

 Ao sul, a Av. da Integração; 

 Ao leste, a Rua Nelson Geraldo Freire; 

 Ao oeste, o condomínio Green Fields e o Green Mall.

Aspectos de mercado

O preço das unidades no início variava em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Hoje existem lotes de até R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Seu tempo de 

comercialização e ocupação foi bem mais rápido que o do condomínio Green Village.  
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 Mapa 20 – Implantação do Condomínio Green Woods.
 Fonte: Chrispim (2003). 

Projeto urbanístico e arquitetura defensiva:

O projeto básico do empreendimento define suas características urbanísticas e 

seus parâmetros construtivos. A área total é de 91.689 m² (noventa e um mil, seiscentos 

e oitenta e nove metros quadrados), dos quais: 

Quadro 7 - Áreas do Green Woods.

Áreas Área (m²) % observação

Área total da gleba 91.689,00 100

Área total dos lotes 68.094,00 74,04

Área total de vias 15.554,00 17 É citado como 3,08% da 
área total do loteamento

Área comum de propriedade 23.383,00 25,5

Área de uso comum construída
(guarita, casa de lixo, dep, bwc) 

205,12

Áreas verdes 5.479,00 6 É citado como 1,03% da 
área total do loteamento

Área de Lazer e outros usos 14.110,00 10% área
total

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponíveis no 7º Ofício de Notas da capital.

O projeto deste condomínio é semelhante ao do Condomínio Green Village, tendo 

como diferencial básico ser um empreendimento para uma faixa de renda um pouco mais

baixa. Assim, reduziu dimensões dos lotes, vias e das áreas verdes como forma de

baratear o custo final. 
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Utiliza uma malha quase ortogonal, aberta, com vias sem saída em cul-de-sac. As 

caixas das vias são de 6 metros e passeios de 4,5 metros. Seu acesso é realizado 

através de uma via auxiliar perpendicular à Av. Jaguarari, que serve como via de 

desaceleração. Os 146 lotes têm, em média, 450,00 m² com formas retangulares ou 

polígonos irregulares e testadas de aproximadamente 15,00 m. 

A área construída aprovada no seu licenciamento incluiu a área de lazer com 

piscina, salão de jogos e salão de festas, além da administração e guarita; apesar de ter 

dimensões reduzidas se assemelha à arquitetura (formas e materiais) do Green Village.  

Quanto à infra-estrutura e aos serviços também dispõe dos mesmos já citados 

para o outro condomínio, entretanto sem problemas quanto ao esgotamento sanitário; por 

outro lado, a contaminação de seus poços tem obrigado aos condôminos utilizar a água 

daí proveniente somente para banho e limpeza, impossibilitando-os de bebê-la.

Também não constavam do seu registro os projetos residenciais, mas somente a 

definição de regras para construção, sendo estas pouco menos restritivas que as do 

condomínio Green Village. Exigem: mesmo gabarito, mas área mínima da casa de 150,00 

m², recuos de 3 metros na frente (nos lotes de esquina considera como recuo frontal 

somente o menor deles), 1,5 m na lateral e 3,00 nos fundos. Os muros baixos internos 

seguem as mesmas alturas exigidas no Green Village.

O muro possui cerca eletrificada e a guarita recém reformada tratou de eliminar os 

problemas existentes no projeto original (similares aos do Green Village). Além de 

resolver a questão dos acessos estreitos e de insegurança, embelezou e valorizou o 

empreendimento. Por não possuir uma via de segurança contornando todo o condomínio, 

e por já ter sido alvo de tentativas de assalto, investe pesado na segurança privada 

quanto ao numero de vigilantes.  

Está sujeita aos mesmos itens já citados em relação ao primeiro condomínio 

quanto ao acesso de pessoas e controle da velocidade. Ainda consta da sua convenção 

a não permissão à entrada de pessoas não autorizadas, incluindo os pedintes, 

vendedores ou assemelhados, como também acesso restrito à entrada de “policiais, 

bombeiros, oficiais de justiça, peritos e outros agentes públicos” (somente após serem 

comunicados e recepcionados pelo síndico) e proíbe uso das áreas de lazer pelos 

empregados.
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4.3.2 Condomínios West Park Boulevard 

Área

Inserido parte no bairro de Candelária e parte no bairro de Cidade da esperança, 

tem como limites:

 Ao norte, a Rua Raimundo Chaves (fachada principal) e Petrobrás; 

 Ao sul, a Rua Manoel de castro; 

 Ao leste, a Rua Nelson Geraldo Freire; 

 Ao oeste, a Petrobrás. 

Origem do terreno e proprietários

Origina-se do mesmo terreno pertencente à Petrobrás, restante do 

desmembramento que deu origem aos condomínios citados acima, com uma área total 

de 1.250.587,00 m², foi arrematada em um leilão público pela empresa Ecocil. 

Subdividida e desmembrada em quatro glebas menores, três das quais foram vendidas 

às empresas Ecocil, SAT e Progresso, ficando o restante para a execução do 

Supercondomínio  West. 

A área do Supercondomínio foi ainda dividida em três glebas, onde as 

denominadas 2 e 3 seriam comerciais. A gleba 1 teria uso residencial em duas porções 

separadas: uma parte com um condomínio horizontal (232 economias) e, na outra, uso 

residencial multifamilar, distribuídos em cinco condomínios, cada um com três prédios, 

totalizando um número de 780 unidades com dois e três quartos49.

Segundo entrevista com o diretor da Ecocil50, as áreas destinadas  ao uso 

comercial deverão sofrer alterações, visto que já foi observado o fracasso do pequeno 

shopping construído pelo FBF, entretanto não adiantou o que será proposto para o local. 

Incorporadores

O empreendimento tem como incorporadores um grupo formado pelas empresas 

Ecocil, Abreu Imóveis e Talento. Cada uma com responsabilidade diversa: à Ecocil coube 

o projeto e execução, à Abreu a comercialização e à Talento a solução da segurança. 

49 Esse número foi fornecido pelo corretor Milton Simão da Abreu Imóveis e difere do existente na 
planta adquirida junto a ECOCIL que mostra um total de 900 unidades para o uso multifamiliar. 

50 Realizada em 23 de junho de 2003.
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Mapa 21 – Implantação do Condomínio West Park Boulevard.
Fonte: Construtora ECOCIL  (2003).
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Aspectos legais de aprovação e registro

Não há nenhuma referência à execução de parcelamento inicial. Segundo 

entrevista com o advogado do empreendimento51, o projeto foi aprovado de acordo com o 

Plano Diretor vigente e registrado como um conjunto de vários condomínios. Disse ter se 

inspirado em uma lei italiana sobre a matéria. 

 Em entrevista com o arquiteto diretor da SEMURB na ocasião e responsável pela 

aprovação do projeto (BARROS, 2003), este explicou que o cálculo para o uso 

residencial foi feito sobre o somatório total da gleba 1, concentrando o uso multifamiliar 

em uma parte da área. 

A técnica da Secretaria de Transporte e Trânsito Urbano (STTU) entrevistada 

referiu-se a uma exigência feita quando na apresentação do Relatório de Impacto e 

Trânsito Urbano – RITUR: que fosse aberta uma via entre os dois setores residenciais, 

permitindo assim a continuidade da Rua dos Potiguares. Esta orientação não foi 

cumprida e talvez nem mesmo exigida como condição para aprovação, o que não pode 

ser checado dado o desaparecimento do processo de licenciamento do arquivo 

municipal.

Aspectos ambientais

O problema ambiental deste condomínio se restringia a ser uma área sujeita a 

inundações. Internamente, isso foi resolvido com a construção de uma lagoa de 

captação, que ocasionou outros problemas, motivo de grandes reclamações entre os 

condôminos: os mosquitos. Externamente, o acesso foi recentemente solucionado com 

investimentos públicos na pavimentação e drenagem da Rua Raimundo Chaves. 

Entrevista realizada com um antigo morador do entorno52, residente em frente ao 

condomínio há muitos anos, diz ter sido esta uma antiga reivindicação dos moradores da 

área, antes nunca atendida. Comenta ter adquirido um lote no lançamento do 

empreendimento, e ter vendido logo depois, o que se arrepende dada a valorização hoje 

conferida aos seus imóveis. Falou sobre a presença do então, na época, Ministro da 

Integração do Governo Federal e dono da Empresa ECOCIL, na primeira reunião com os 

proprietários, quando fez questão de ressaltar já estarem asseguradas recursos federais 

para o Governo do Estado resolver a questão da drenagem da via. 

51 Entrevista realizada em 05 de agosto de 2003. 
52 Dados obtidos com Sr. Aderbal, residente em frente ao West Park Boulevard, em agosto de 

2003.
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Aspectos de mercado

O preço das unidades no ano de 1999, quando lançado o empreendimento era de 

R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). No momento desta pesquisa (2003), as unidades 

são vendidas por R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). 

Projeto urbanístico e arquitetura defensiva

O projeto urbanístico divide a área em quadras retangulares, dentro de uma malha 

ortogonal com 12 quadras. Todas as vias têm largura de 10 metros que incluem calçadas 

de 1,5 m, com exceção da via principal que é dupla, com duas caixas de 6 metros (mão e 

contramão) e canteiros central e lateral com 3 metros de largura (ver Figura 36). A área 

total ocupada pelos condomínios é de 197.237,52 m² (cento e noventa e sete mil, 

duzentos e trinta e sete metros quadrados), dos quais: 

Quadro 8 - Áreas do West Park Boulevard.

Áreas Área (m²) % observação 

Área total da gleba 232.405,25 

Área total do condomínio (inclui 
o horizontal e os verticais) 

197.237,52 100

Área total das 13 quadras 115.354,00 

Área total de vias 14.250,75 7,2

Área gleba destinada ao 
comércio 
Gleba 3 (comercial 1) 
Gleba 4 (comercial 2) 

3.925,60

2.327,54

2,0

1,2

Área dos galpões 28.914,59 

Áreas verdes (área de lazer) 6.909,00 3,4 Dados calculados a partir do projeto 
adquirido com a ECOCIL.  Medeiros 
(2001) calculou esta área .em 2,9%. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados existente no projeto fornecido pela Ecocil (2003).  

Como não foi possível ter acesso aos dados do processo de licenciamento e de 

registro desse empreendimento, estes dados foram obtidos a partir de uma cópia da 

implantação do projeto, cedida pela Abreu Imóveis, onde consta como autores do projeto 

os arquitetos: Felipe Bezerra, Flávio Góis, Luciano Barros e Ricardo Abreu (Mapa 21). 

Na prancha intitulada Implantação Geral, não consta as áreas de uso comum, de 

lazer ou verde nem a área a ser construída. Mostra que o empreendimento foi licenciado 

em conjunto com os cinco condomínios verticais, duas áreas comerciais e uma área de 

galpões.
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 Figura 13 – Pórtico de entrada com guarita do West Park Boulevard.
Fonte: Silva, M. (2003). 

    Figura 14 – Totem e pórtico de entrada do West Park Boulevard.
  Fonte: Silva, M. (2003). 
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Figura 15 – Vista interna da área de lazer do West Park Boulevard. O conceito
de bosque revela-se através de um número irrisório de árvores, decepcionando
os moradores.
Fonte: Silva, M. (2003).

Figura 16 – Vista interna da área de lazer do West Park Boulevard. O super
dimensionamento e acentuação cromática dos pórticos passam uma
monumentalidade contrastante com a simplicidade do projeto. 
Fonte: Silva, M. (2003).
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 O acesso é realizado pela Rua Raimundo Chaves, com quatro cancelas de 

controle e acesso. O pórtico de entrada foi objeto de um sofisticado cálculo estrutural que 

garantiu, ao mesmo tempo, a qualidade estética (onde destaca-se a leveza dos pilares) e 

o uso de tecnologia adequada para garantir o máximo de segurança53 (Figuras 13 e 14). 

Os lotes, em forma predominantemente retangular, possuem área média de 15 x 

30 metros ou 450,00 m². Os maiores medem em torno de 550,00 m². Nas quadras 

centrais, os lotes distribuem-se com testada para duas faces das mesmas. Ao longo dos 

muros divisórios do condomínio, se enfileiram com frente somente para a via interna.

Consta do memorial descritivo, item 3 do capítulo III do Regimento Interno, como 

áreas comunitárias e de lazer: praça, campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de 

squash, terraço, sanitários, churrasqueiras, área de piquenique, quadra de vôlei de praia, 

anfiteatro, coreto, terraço de convivência, bosque, estrutura de apoio e salão de festas. 

Apesar de fazer uso de uma arquitetura sem nenhuma sofisticação, utiliza desníveis e 

pórticos coloridos que transmitem monumentalidade e tornam o ambiente alegre. 

Segundo entrevistas dos moradores, alguns desses itens, como o bosque, que 

chamaram a atenção na comercialização do empreendimento pelo espaço que 

possibilitava às crianças, estão longe de ser o que foi imaginado. 

Quanto à infra-estrutura, cita, além da rede elétrica com posteação de propriedade 

do condomínio, e rede hidráulica abastecida pela CAERN, rede de drenagem direcionada 

para a lagoa de captação, o sistema de esgotamento sanitário em fossas individuais. 

Segundo o arquiteto Luciano Barros, o sistema de esgotamento sanitário foi construído 

utilizando bombeamento para uma estação elevatória existente na Cidade da Esperança 

que envia os dejetos para a estação de tratamento da cidade, próxima ao rio Potengi, há 

muito fora de funcionamento. Ainda dispõem de telefonia, tv a cabo, internet, rede de 

comunicação interna e serviço privado de segurança. Destacam-se na segurança o 

sistema de circuito fechado de tv, o controle do acesso, a cerca pulsativa e a central de 

segurança, complementado com muros altos de 3 m de altura. 

Não há projetos aprovados para as residências no registro de incorporação do 

empreendimento. O regimento interno traz as regras especiais para as construções no 

seu interior. Os projetos deverão ser aprovados pelo DAU – Departamento de Arquitetura 

e Urbanismo, que tem a responsabilidade também de fiscalizá-los, e, somente depois, 

levar à aprovação na Prefeitura. Devem atender às normas vigentes do Código de Obras 

municipais.

A taxa de ocupação não poderá ultrapassar 70%, e seu índice de utilização é 1.0. 

O gabarito não pode ser maior que dois pavimentos (excluindo terraço na 

53 Palestra proferida por um dos arquitetos do projeto, Flávio Góis, na disciplina Planejamento 
Urbano III, na Universidade Potiguar, em 2001. 
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cobertura/subsolo). Sobre isso o diretor da ECOCIL argumenta ser muito importante 

garantir que não serão construídos prédios dentro do condomínio, pois desvirtuaria a 

proposta original. A área mínima da residência deve ser no mínimo de 130,00 m² . 

Quanto aos recuos mínimos, são 3 m no frontal e de fundos, e de 1,5 m nas laterais. Os 

muros devem limitar suas alturas a 80 cm na frente da casa e 1.80 m na lateral e fundos. 

As áreas de serviços devem estar protegidas por muros. 

A velocidade máxima de 30 km/h é exigência rigorosa dentro do condomínio. 

Quanto aos aspectos sociais, faz referência à proibição ao barulho, danificar áreas de 

equipamento comum, práticas que promovam aglomerações54.

4.4 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Este capítulo tratou de apresentar as áreas onde estão implantados os 

condomínios objeto deste estudo, como também compreender como se deu o processo 

de crescimento e ocupação das mesmas nas últimas décadas, em paralelo com o 

aparecimento e proliferação desse tipo de moradia na cidade do Natal. O próximo 

capítulo busca avaliar, a partir de entrevistas abertas, complementadas com aplicação de 

questionários e de análises técnicas, os impactos resultantes da chegada desses 

empreendimentos sob a ótica dos usuários desse espaço, tanto por aqueles que vivem 

dentro dos muros, quanto dos que vivenciam seu entorno.  

54 Independente da rigidez da aplicação das normas de trânsito dentro do condomínio, no final de 
2003 aconteceu um acidente que causou a morte de uma criança. 
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5 A PESQUISA 

5.1 OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS 

O objeto dessa investigação é a produção de novas formas de moradia na cidade 

contemporânea a partir das transformações, no tempo e no espaço, do padrão 

habitacional imposto, necessário ou desejável, produzido para as classes média e alta, 

através do estudo do surgimento e expansão dos condomínios horizontais ou 

loteamentos fechados no município de Natal, no período compreendido entre 1995 e 

2003. O estudo se deu através da análise dos três primeiros grandes empreendimentos 

desse tipo, já consolidados na cidade, que permitiriam a observação desse fenômeno em 

nível local, suas várias faces, problemas e potencialidades. Dessa forma, tem por objetivo 

contribuir para a formulação de uma revisão crítica do conceito de condomínio horizontal,

através da identificação de elementos que pudessem servir de ponto de referência à 

questão, priorizando o enfoque nos aspectos legais, urbanísticos e arquitetônicos. A 

inclusão das dimensões  sociais, culturais e  mercadológica, que entremeiam este 

estudo, se faz necessária para uma melhor e maior compreensão do objeto, entretanto, 

não existe nesta pesquisa a pretensão de exauri-las. 

O referencial teórico apresenta e discute alguns mitos e verdades que são 

freqüentemente associados como causas e/ou conseqüências aos condomínios

horizontais, considerando o grau de importância que estes empreendimentos estão 

assumindo no processo de urbanização recente das cidades brasileiras, já considerados 

um fenômeno nacional dada a sua rápida expansão, dimensão (número de unidades e 

área), popularização e aceitabilidade como tipo de moradia ideal ou desejável. As 

investigações bibliográficas procuraram responder às questões: Quais os aspectos 

jurídicos e urbanísticos dos condomínios fechados que geram questionamentos sobre 

sua legalidade ou irregularidade? Qual a origem dos condomínios horizontais no Brasil? 

Qual a pertinência das freqüentes associações entre estes e algumas formas de morar, 

projetadas ou vivenciadas, passadas e atuais? Quais as principais características 

projetuais que permitem fazer deles um sucesso mercadológico? Excluem ou congregam 

novas comunidades? Qual o perfil socioeconômico dos seus moradores?  

Em seqüência, a discussão enfoca a cidade do Natal, os fatores que contribuíram, 

dentro de uma perspectiva histórica local, para o surgimento desses empreendimentos, 

sua rápida e crescente aceitação como padrão ideal de moradia entre os natalenses 

ricos, a partir de meados da década de 1990. Na busca por descobrir a escala e 

especificidades locais desse fenômeno, desvenda dados que mostram a tendência atual 
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de proliferação e “popularização" dessa forma de moradia na cidade. A parte empírica 

desta pesquisa se concretiza através de um estudo de caso dos três primeiros 

condomínios horizontais produzidos e comercializados para ricos na cidade: 

Condomínios Green Village, Green Woods e West Park Boulevard, no qual se busca 

contrapor a prática à teoria pesquisada. Para tanto, observa os impactos mais 

significativos advindos da implantação destes no seu entorno, a partir de sua localização, 

caracterização e avaliação dentro do contexto da porção urbana onde estes estão 

assentados (capítulo 3). 

O presente capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo baseada em 

entrevistas abertas semi-estruturadas, realizadas com os principais atores da produção e 

manutenção dos três condomínios horizontais estudados (síndicos – atuais e anteriores, 

administradores, moradores, incorporadores, construtores, arquitetos, advogados, 

corretores imobiliários e técnicos municipais responsáveis pela aprovação dos mesmos) 

e também com aqueles que provavelmente melhor poderiam avaliar os impactos de sua 

implantação: residentes do entorno e suas lideranças comunitárias.  

A partir do referencial teórico trabalhado observaram-se as várias dimensões e 

elementos que compõem o conceito dos condomínios horizontais, daí, definiram-se as 

variáveis a serem trabalhadas e estruturaram-se entrevistas específicas para um dos 

atores envolvidos (Anexo VI). Foram então criados dois quadros: o primeiro, relacionando 

as variáveis aos elementos do conceito, explicitando o objetivo de tratar aquele ponto, a 

fonte provável de pesquisa e o questionamento que deveria ser feito a cada ator 

envolvido (Anexo VI – Quadro 1); o segundo trazendo os roteiros orientadores das 

entrevistas para cada ator, identificando a variável trabalhada (Anexo VI – Quadro 2).

As variáveis independentes desta pesquisa são: os três condomínios, os trechos 

definidos espacialmente para tabulação dos dados e a população pesquisada. Estes 

dados não se alterariam sob a influência dos outros dados. Como variáveis dependentes: 

as transformações espaciais, arquitetônicas e urbanísticas,  a valorização dos imóveis e 

os impactos sociais. 

No sentido de ampliar a avaliação pretendida, foram elaborados dois tipos de 

questionários utilizando as mesmas variáveis das entrevistas que possibilitassem futuros 

cruzamentos dos dados: um para os moradores dos condomínios e outro dirigido aos 

moradores do entorno imediato (ver Anexos VI – Questionário 1 e 2). A delimitação desse 

entorno destinou-se a perceber as vantagens e desvantagens associadas à implantação 

dos condomínios sob a ótica daqueles que os vivenciam diariamente. Dimensionando a 

amostra de acordo com o objetivo e tempo disponíveis, optou-se por questionar somente 

as edificações de uso residencial com fachadas voltadas para os condomínios, ou seja, 

as mais diretamente impactadas.  
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Inicialmente foi feito um mapa de uso do solo desses imóveis, como forma de 

identificar todas as residências com testadas voltadas para os condomínios (Mapa 22). 

As dificuldades encontradas na aplicação desses questionários foram basicamente 

quatro: (1) na Rua Eleuses, onde as residências são de padrão mais elevado, a grande 

maioria se recusou a atender os entrevistadores, na maioria das vezes alegando medo 

de assalto; (2) no primeiro trecho da Rua Nelson Geraldo Freire (mais próxima à entrada 

do West Park Boulervard), há pouquíssimas residências e muitas delas estão fechadas; 

(3) no trecho da Travessa dos Potiguares, onde está assentada uma comunidade de 

baixa renda, os moradores próximos alertaram sobre o perigo dessa área (ocorrência de 

assaltos e estupros) e sugeriram não entrar lá; (4) No segundo trecho da Rua Manoel de 

Castro, atrás do West Park, houve uma grande dificuldade de encontrar moradores, 

estando muitas casas sempre vazias, porque as pessoas, em geral de baixa renda, 

estavam no trabalho, inclusive nos finais de semana. 

Ao final, nesse entorno foram aplicados 71 questionários. Para a tabulação, os 

dados foram distribuídos em 8 trechos de acordo com o mapa abaixo (Mapa 23). Esse 

total corresponde a 60% das residências existentes no entorno delimitado acima. Essa 

divisão em trechos, alguns situados numa mesma rua, foi decidida durante a pesquisa ao 

perceber que apesar da proximidade física, a diversidade apresentada entre esses 

fragmentos urbanos, se tratada de forma única, poderia produzir um cenário genérico que 

não daria conta dessa realidade; por outro lado, alguns dados, se apresentados 

separadamente, possibilitariam acrescentar novas e interessantes análises em relação a 

algumas questões colocadas. 
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Fonte: CAERN, 2000. 
Nota: Trabalhado pela autora
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No interior dos condomínios a dificuldade para a realização de uma pesquisa 

utilizando uma amostra aleatória já prevista confirmou-se após tentativas de contato com 

os moradores, inicialmente através de cartas e depois por telefone, convidando-os a 

participar ou contribuir com a investigação. A grande maioria se recusou a responder o 

questionário alegando falta de tempo. Também ficou evidente, em alguns casos, a 

preocupação em expor informações internas de segurança e problemas de convívio. 

Considerando o exposto, foi definida a aplicação de questionários a um total mínimo de 

10% dos proprietários dos imóveis ocupados em cada condomínio, número estimado 

como meta possível a realizar. Assim, no interior dos condomínios foram aplicados no 

total 35 questionários: 13 no West Park Boulevard, 7 no Green Village e 15 no Green

Woods. Isto nos permitiu somente inferir tendências e contrapor resultados obtidos às 

informações das entrevistas abertas, buscando identificar possíveis contradições do 

discurso dos entrevistados que possibilitassem novos questionamentos.  

Em paralelo, foi realizada uma pesquisa documental, que buscou dados desses 

condomínios quanto aos: licenciamentos e registros disponíveis nos órgãos municipais e 

cartório, projetos aprovados e regulamentos internos dos condomínios, dados sobre as 

áreas públicas do loteamento Green Park (o qual deu origem ao Green Village e ao 

Green Woods), legislação municipal existente ou proposta sobre o assunto, processos 

tratando de reivindicações dos moradores dos condomínios e do entorno contendo 

demandas e problemas atuais (parte destes dados já apresentados no capítulo 3). 

Uma avaliação técnica a partir das transformações na malha urbana, percebida a 

partir dos mapas e fotos aéreas disponíveis da área em diferentes momentos, de um 

levantamento fotográfico atual e de mapas temáticos elaborados, acrescenta à discussão 

aspectos urbanísticos e arquitetônicos, internos e externos aos condomínios que auxiliam 

na identificação dos impactos provocados.  

Todos os dados coletados são avaliados à luz do referencial teórico apresentado, 

e trabalhados na tentativa de atingir os objetivos propostos.  

5.2  OS RESULTADOS DA PESQUISA – CARACTERIZAÇÃO DOS TRÊS CASOS À 
LUZ DOS ELEMENTOS DO CONCEITO 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa de acordo com os elementos 

trabalhados, contrapondo posicionamentos e versões dos atores envolvidos como meio 

de iluminar os conflitos e interesses existentes, buscando, ao mesmo tempo, relacioná-

los à discussão dos capítulos anteriores. Dessa forma, foram assim organizados: (a) 

aspectos jurídicos e urbanísticos (dados de aprovação e registro); (b) aspectos 
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urbanísticos externos (localização, acessibilidade, impermeabilidade urbana, morfologia, 

segurança, infra-estrutura e áreas verdes); (c) aspectos urbanísticos internos (segurança, 

infra-estrutura, a relação entre a lei e a forma); (d) aspectos arquitetônicos (legislação 

própria, áreas de lazer e arquitetura defensiva); (e) aspectos sociopolíticos e culturais 

(homogeneidade, cidadania e participação); (f) aspectos mercadológicos (mobilidade, 

valorização imobiliária).

5.2.1 Aspectos legais 

Legais ou ilegais? Essa questão é básica na conceituação dos condomínios 

horizontais. Como foi visto no capítulo 1, as divergências jurídicas e urbanísticas sobre o 

que pode ser aprovado, registrado e tratado como condomínio residencial dividem a 

opinião de juristas e urbanistas no Brasil, e, conseqüentemente, quanto à qual lei deve 

atender: à Lei Federal de Condomínios e Incorporações n.º 4.591/64, ou, às Leis Federal 

e Municipais de Parcelamento do Solo Urbano. 

Assim, foram definidos os questionamentos básicos sobre esta investigação, 

centrados nos seguintes pontos: (1) o Green Village, Green Woods e West Park 

Boulevard: foram aprovados e registrados como loteamentos ou condomínios especiais? 

(2) tratam de lotes ou frações ideais? (3) os licenciamentos incluem as edificações das 

residências, configurando o que se entende por “incorporação”? (4) as suas vias internas 

são públicas ou privadas? (5) quais instrumentos legais serviram de base para a sua 

aprovação? (6) qual a validade desses instrumentos? (6) qual a superfície total desses 

condomínios e a opinião dos atores sobre qual deve ser o dimensionamento máximo 

desses empreendimentos?  

Para tanto, o início da investigação partiu de documentos existentes no cartório 

imobiliário competente para o registro (7º Ofício de Notas da Capital), onde se procurou 

identificar a base legal utilizada na aprovação e registro dos mesmos. Pesquisou-se 

também a legislação municipal existente sobre o tema (ver Anexo III). No órgão municipal 

de aprovação de projetos, buscou-se, ainda, os documentos existentes (mapas e obras 

licenciadas) que possibilitassem verificar aspectos físicos de sua implantação que se 

somaram aos dados coletados em entrevistas com os principais atores envolvidos no 

processo.
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As dificuldades enfrentadas para adquirir documentos de aprovação junto ao 

órgão licenciador do município deveram-se ao desaparecimento dos processos relativos 

aos Green Village, Green Woods e West Park Boulevard1.

Os dados cartoriais foram disponibilizados somente dos empreendimentos 

realizados pela FBF Empreendimentos Ltda. A pasta do West Park Boulevard estava 

sempre indisponível, sendo utilizada pela tabeliã para efetivar os registros freqüentes das 

inúmeras construções que estão sendo ali realizadas2.

Como foi visto no capítulo terceiro, os condomínios Green Village e Green Woods

resultam de um loteamento, aprovado e registrado de acordo com a Lei Federal n.º 

6.766/79, no qual foram deixadas áreas verdes, de vias públicas e de equipamentos. Das 

seis glebas menores resultantes do mesmo (Figura 17): 

 Na Gleba 1 foi registrada a construção do condomínio horizontal Green Village.

 A Gleba 2 foi subdividida em duas áreas: na área 1 registrou-se o Green Woods e 

a área 2 ficou reservada ao uso privado. Esta foi posteriormente subdividida em 3 

partes, onde foi licenciado outro condomínio horizontal, o Green Fields, de menor 

porte, com área de 12. 411,43 m²; o condomínio vertical Green Towers com 

9.044,54 m², onde hoje já está erguido o primeiro espigão (Figura 18), e um posto 

de gasolina, numa área de 2.000 m². 

 A Gleba 3, reservada ao Green Mall; 

 A Gleba 4 foi vendida a terceiros. 

As Glebas 5 e 6 foram reservadas para a construção de oito torres (condomínios 

verticais) no lado oposto da Avenida Jaguarari, já constando no documento de 

registro o número de unidades de cada uma, de acordo com a densidade prevista 

para a área3.

1 Importante registrar que durante quase três meses foram procurados os processos referentes 
aos três condomínios. Foi constatado, então, o desaparecimento de uma pasta arquivo com 
todos os processos referentes ao Loteamento Green Fields (originais e alterações posteriores). 
Os únicos dados encontrados somente são referentes à licença ambiental do condomínio 
Vertical Green Hills, do ano de 1999, o qual foi renomeado depois de Green Towers. Da mesma 
forma, o licenciamento urbanístico e mesmo a licença ambiental do West Park Boulevard
também não foram encontrados, nem no Arquivo Municipal, nem na SEMURB. 

2 Essas dificuldades, além de não permitir responder a todas as questões colocadas, ainda 
sugerem a idéia de que não havia interesse em disponibilizar os dados do empreendimento em 
questão.  

3 Atualmente há uma polêmica quanto a essa área específica. Na aprovação ficou estabelecido 
um número máximo de unidades a serem licenciados nessas glebas. Entretanto, a construção 
da rótula no encontro da Av. Jaguarari com a Av. da Integração, para os acertos geométricos, 
foram ocupados em torno de 3.000 m² da gleba 6. A FBF requereu e ganhou parte de uma área 
verde como ressarcimento pela perda. Esta gleba já foi objeto de várias modificações do partido 
originalmente licenciado, como pode ser verificado no Anexo VII. (Dados e documentos obtidos 
junto aos técnicos dos Setores de Toponímia e de Análise de Projetos da SEMURB, em abril de 
2004 ). 
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Figura 17 – Vista panorâmica da área de implantação dos três condomínios. O loteamento
Green Park em primeiro plano e o condomínio West Park Boulevard, ao fundo.
Fonte: FBF Empreendimentos Ltda, 2004
Nota: Trabalhado pela autora

Figura 18 – Detalhe da primeira torre erguida do Condomínio Green Towers e da segunda torre, 
iniciando a construção. Ao fundo o condomínio Green Woods.
Fonte: FBF Empreendimentos Ltda, 2004.
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O número de processos protocolados na SEMURB4, referentes à área original do 

loteamento Green Park, mostra que o projeto original sofreu inúmeras modificações 

(Anexo VII). Segundo um de seus empreendedores5, essas alterações foram necessárias 

para uma adequação ao mercado. Exemplifica que a área reservada para um shopping 

inicialmente, quase cinco vezes maior que a atual área comercial do condomínio, sofreu 

uma redução drástica dado o fracasso da primeira etapa construída. Segundo ele, o 

insucesso deveu-se ao aparecimento de outros vários shoppings na mesma época, na 

cidade. Dois corretores entrevistados, Rejane Vale e Gerônimo Queiroz6, discordam do 

empreendedor. Segundo eles, o insucesso do shopping resultou da concepção do projeto 

que deixou as lojas na parte mais baixa do lote, sem nenhuma visibilidade para Av. 

Jaguarari, não possibilitando, assim, atrair os que ali transitam (Figura 19 e 20).  

Os três condomínios citam como base legal para seus licenciamentos o Plano 

Diretor e o Código de Obras do município e foram registrados com base na Lei Federal 

n.º 4.591/64. As áreas de uso privativo (áreas das residências) e comum dos condôminos 

(áreas da administração, de lazer e vias internas) são todas privadas. Em todos eles, as 

áreas de construção aprovadas no licenciamento e registradas se restringiram às áreas 

comuns. Os projetos residenciais são aprovados um a um, de acordo com a decisão de 

construir de cada proprietário. Em nenhum momento foi questionado o não atendimento 

às Leis de Parcelamento do Solo, Federal e Municipal, ou a incorporação dos prédios 

residenciais, como exige a lei utilizada para o registro desses empreendimentos.  

4 O processo para a licença ambiental do Green Towers n.º. 52.827/99 lista vários processos 
concedidos à empresa FBF relacionados ao empreendimento estudado: (1) Processos n.º 
53.111/93 (referentes aos Alvarás 0163/94 e 0153/94 que foram substituídos); (2) Processos n.º 
51.029/95 (referentes aos Alvarás 0828/95, 0827/95 e 0826/95); (3) Processo n.º 52.031/97 
(referentes aos Alvarás 389/97); (4) Processo n.º 52.789/97 (anexado ao Processo n.º 
52.031/97); (5) Processo n.º 53.437/97(referentes ao Alvará 0634/97); (6) Processo n.º 
50.538/99 (referentes ao Alvará 104/99); (7) Processo n.º 54.202/98 (referentes ao Alvará 
0015/99). A analista comenta que a expedição de tantos alvarás deve-se ao cancelamento de 
alguns e outros resultaram na construção dos condomínios Green Village, Green Woods e do 
posto de gasolina no lote 02 da área 2, na Gleba 02. A perda da pasta, já comentada, 
impossibilitou a análise seqüenciada dessas alterações.  

5 Entrevista realizada ao Sr. César Brandão em 09 de abril de 2003. Arquiteto do Green Village e 
Green Woods e incorporador, representante da FBF Empreendimentos Ltda. 

6 Entrevista realizada em 2 de junho de 2003, com Rejane Vale Queiroz dos Santos e Gerônimo 
dos Santos, casal de corretores, atualmente sendo uns dos poucos que estão autorizados a 
comercializar os imóveis do Green Woods, onde são moradores. 
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Figura 19 – O projeto desnivelado em relação à Av. Jaguarari contribuiu,  como um dos 
fatores, para o desinteresse da população quanto ao centro  comercial projetado.
Fonte: Silva, M. (2004).

Figura 20 – Vista do Green Mall. Desnível observado em relação à
Av. Jaguarari.
Fonte: Silva, M.(2004). 
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Os dados das áreas verdes incluídos na documentação de registro do loteamento 

inicial, Green Park, apresentam os percentuais das áreas públicas como: 10,7% de áreas 

verdes (44.020,00 m²), 5% de área de vias (22.671,00 m²) e 5% de área destinada ao uso 

institucional (20.520,00 m²)7. Um parecer dentro do Processo nº. 52.827/99, de 05 de 07 

de 19998, frisa que o alvará do Green Park condicionou que o somatório das áreas verdes 

privadas dos condomínios Green Woods e Green Village fosse no mínimo igual a 5% da 

área total do loteamento (411.650,00 m²), “o que infere que os 5% sejam o complemento 

para os 15% estabelecidos pela Lei 3.175/84, ainda em vigor, ou seja, deverão ser 

criadas áreas verdes num total de 20.582,50 m². Em suma, o Green Park deverá 

apresentar 64.602,50 m² no total das áreas verdes9”. Apesar da exigência ter sido 

cumprida, fica a dúvida sobre a natureza privada das mesmas. Qual a função das áreas 

verdes afinal? Poderiam as áreas verdes privadas serem consideradas no cálculo das 

áreas verdes públicas? E ainda, por que não se questionou o percentual mínimo de 20% 

exigido pela mesma lei para as vias? São questões ainda sem resposta. 

A aprovação de condomínios horizontais, utilizando como base legal o Plano 

Diretor e o Código de Obras, se dava observando os mesmos índices urbanísticos 

(densidade, recuos, ocupação e demais prescrições) utilizados na aprovação dos 

condomínios verticais. Entre os técnicos entrevistados, a credibilidade é de que não há 

diferença entre eles: “Penso que é como se deitássemos um prédio, com a vantagem de 

sempre atingir baixíssimas densidades10”.

Outro ponto que estimula o debate da legalidade dos condomínios fechados 

horizontais trata da dimensão dos mesmos. Na observação da implantação destes 

empreendimentos, é visível a desproporção entre a área a eles reservada e as quadras 

do entorno. No caso do Green Village e do Green Woods, o fechamento da área verde 

acima citada e a existência da lagoa de captação contígua ao Green Village perfazem 

juntos uma dimensão total de aproximadamente 500 por 600 metros quadrados, ou 30 

hectares, onde a malha urbana torna-se impermeável. Cada face desta área corresponde 

a quatro quadras existentes no entorno. Fica clara novamente a não consideração às 

normas de Parcelamento do Solo Municipal, onde a dimensão máxima de uma quadra 

não deve ultrapassar 250.00 metros lineares (Figura 46). 

7 A Lei de Parcelamento Urbano de Natal (Capítulo V da Lei 3.175/84) define percentuais mais 
restritivos que a Lei Federal. São eles: 20 % para vias públicas, 15% para áreas verdes e 5% 
para área de equipamentos públicos. 

8 Relativo à licença ambiental expedida para o novo empreendimento vertical na área 2 da Gleba 
2, o condomínio vertical Green Towers.

9 Palavras do analista no parecer incluído no processo citado, n.º. 52.827/99. 
10 Palavras de um dos técnicos da SEMURB, o que permite apreender a forma como eram 

licenciados esses empreendimentos, e também o pensamento dos técnicos envolvidos com 
análise e planejamento da cidade naquele momento. (novembro de 2003). 
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Mapa 24 – Comparando as dimensões das quadras do entorno com a área dos condomínios.
Fonte: CAERN (2000).
Nota: Trabalhado pela autora.

A tabeliã do 7º Cartório, ao ser questionada sobre os registros, afirmou que este

tipo de empreendimento está amparado nos termos da Lei 4.591/64 e que qualquer

questionamento deveria ser feito ao assessor jurídico do cartório, coincidentemente,

também responsável pelo registro dos empreendimentos citados.

Em entrevista, o advogado citado11 defendeu ser esse realmente o único ponto

que merece ser avaliado numa lei que trate de condomínios horizontais na cidade. 

Segundo ele, a área máxima deveria ser fixada entre 500 a 700 metros lineares, o que

evitaria transtornos no sistema viário. Não faz menção à existência ou necessidade de 

adequação às características morfológicas da área existente, ou ao atendimento à Lei de

Parcelamento Municipal, por concordar com o entendimento jurídico de que estes podem

e devem ser registrados através da Lei Federal n.º 4.591/64. Acrescenta que não há

motivos para grandes preocupações nesse sentido, pois não há mais glebas desse 

tamanho na cidade.

Até hoje não foi elaborada uma lei específica sobre o assunto apesar das diversas 

tentativas, assunto já abordado no capítulo 3 deste trabalho. Segundo dados fornecidos 

pela SEMURB12, a atualização das leis urbanísticas municipais que se iniciou com o

11 Entrevista realizada em 05 de agosto de 2003. 
12 Dados obtidos com técnicos do Departamento de Planejamento Urbanístico e Ambiental da

SEMURB em janeiro de 2004.
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Código de Obras Municipal, aprovado pela Câmara Municipal em 30 de dezembro de 

2003 (sancionado em 26 de janeiro de 2004), está prevista a revisão do Plano Diretor em 

2004 e a revisão da Lei de Parcelamento do Solo Urbano e nesta, estarão incluído os 

condomínios horizontais.  

A novidade do fato em si, a inexistência de uma base legal no município, e 

também a falta de aprofundamento sobre aspectos jurídicos envolvidos na questão pelos 

técnicos responsáveis pela aprovação desses empreendimentos, projetistas e corretores 

imobiliários entrevistados, nos parece ter contribuído para garantir legalidade e 

viabilidade na comercialização desses empreendimentos na grande Natal (ver capítulo 3), 

permitindo que passem de loteamentos irregulares  a condomínios fechados, de fato e de 

direito.

Quanto aos aspectos legais ambientais, como já colocado anteriormente, a área 

onde estão hoje implantados os três condomínios é limítrofe com a Zona de Preservação 

Ambiental 1, definida no Plano Diretor em 1994. A moradora Sra. Socorro Silva,13 que 

reside vizinho à lagoa há nove anos (desde 1995), ao relatar como adquiriu seu imóvel 

fornece dados importantes sobre a ocupação dessa área. Segundo ela, adquiriu seu lote 

de um posseiro que se sentiu incomodado com o anúncio da criação de um cemitério no 

espaço onde hoje estão implantados os condomínios. Lembra que um movimento dos 

moradores, ajudados pelo CONACAM, impediu que se concretizasse o citado 

empreendimento. A vitória do movimento, que visava preservar a área, somente se deu 

em função da existência de pareceres contraditórios dos órgãos ambientais. Num 

primeiro momento, negava a possibilidade de uso, alegando ser área de dunas e lagoas 

importantes a serem preservadas.  Depois, autorizava a construção do cemitério. 

A entrevistada alega ainda que, logo após de cessada a polêmica, surgiu o muro 

do condomínio Green Village, o qual manteve-se vazio durante muito tempo. Depois foi 

lançado o Green Woods, rapidamente ocupado. Acrescenta que a área era coberta de 

vegetação nativa e cheia de lagoas, onde os moradores da vizinhança costumavam caçar 

passarinhos. Lamenta a grande devastação que foi feita pelos condomínios ao se 

implantarem no local, responsável por eliminar praticamente todo o verde ali existente. 

Durante as entrevistas realizadas com o síndico e com o administrador do Green

Woods14, ambos citam como um dos maiores problemas atuais do local a má qualidade 

da água, proveniente dos poços tubulares que abastecem o mesmo. Segundo eles, a 

água foi submetida a uma análise técnica e o laudo confirmava o alto grau de 

13 Entrevista realizada em 14 de novembro de 2003. 

14 Entrevista com o síndico, Sr. Janildo Araújo, realizada em 24 de abril de 2003, e ao 
administrador do Condomínio Green Woods, Sr. Eduardo Camargo, em 19 de abril de 2003.
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contaminação por nitrato, que a tornava proibitiva para beber. Afirmam ser fruto das 

fossas construídas dentro do condomínio, que contaminaram o lençol freático existente 

sob esta área.  

Segundo informações do Departamento de Controle Ambiental da SEMURB, a 

continuidade da utilização desses poços, independente para que uso seja, causa um 

problema para a cidade. Ele continua poluindo o lençol. O correto nessa situação seria o 

taponamento desse equipamento, que eliminasse o contato entre a água ali contida com 

o lençol. Estes depoimentos desvendam conseqüências ambientais que ultrapassam os 

muros, que comprometeram a área das dunas (fauna e flora) e o lençol freático que 

abastece a cidade15.

5.2.2 Aspectos urbanísticos externos (localização, acessibilidade aos serviços e 
equipamentos urbanos, impermeabilidade urbana, infra-estrutura, morfologia, 
segurança)

Na intenção de avaliar as transformações recentes na área onde se localizaram 

os condomínios Green Village, Green Woods e West Park Boulevard, assim como, em 

que pesam alguns fatores urbanísticos para a escolha do local do empreendimento e na 

decisão do local de moradia dos ricos, pesquisou-se sobre: a importância da 

disponibilidade de infra-estrutura e proximidade, temporal e espacial, aos equipamentos 

públicos e privados para os moradores da área (condôminos e entorno); mudanças na 

morfologia urbana; valorização dos imóveis do entorno; impermeabilidade da malha e 

segurança pública.   

O fato de terem surgido inicialmente no interior da malha urbana, diferentemente 

da maioria dos condomínios horizontais criados nas periferias das grandes cidades 

brasileiras, deve-se, segundo o empresário César Brandão (FBF Empreendimentos Ltda), 

às peculiaridades dos empreendimentos estudados. Cita como fatores determinantes 

para essa escolha o fato de terem sido direcionados a um público que dispunha de 

moradia nas áreas centrais, onde contavam com as facilidades inerentes a essa 

localização, concentradora da oferta de serviços, infra-estrutura e equipamentos urbanos 

e, também, o porte da cidade, sem grandes problemas de tráfico, poluição ou violência 

urbana. De acordo com ele, se estes primeiros condomínios se localizassem mais 

distantes, não teriam atraído o público pretendido.  

15 Curioso ver que em 1999 foi licenciado outro empreendimento na área, o Green Towers, cuja 
licença ambiental permite o uso de fossas no mesmo local.
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 Para o advogado da empresa16, essa localização privilegiada deveu-se à 

existência de uma das últimas grandes glebas da cidade, que se manteve intocada por 

pertencer à Petrobrás. A nosso ver, outro fator que contribuiu para essa condição foram 

os condicionantes ambientais que dificultavam o uso e a ocupação da mesma. Isso 

colaborou em torná-la desinteressante ao mercado imobiliário, desvalorizada 

comercialmente, e à ocupação irregular no seu entorno, através de posses sucessivas. 

Estas últimas foram estimuladas pelas políticas públicas empreendidas historicamente 

nessa área, que favoreceram a ocupação por pessoas de baixa renda, visível no 

parcelamento e arquitetura existentes até hoje (ver capítulo 3). 

Observado que as características locacionais dos empreendimentos estudados 

seguem a tendência de se localizarem em partes menos valorizadas dentro da malha 

urbana, onde os preços de terra são baratos e a transformação da mesma possibilita 

lucros mais vultosos, buscou-se quantificar a importância da acessibilidade aos 

equipamentos e serviços de consumo, públicos e privados. Assim, as entrevistas abertas 

realizadas e questionários aplicados indagaram sobre qual o grau de importância da 

proximidade física destes para a escolha do local de moradia, a partir da identificação do 

uso dos equipamentos de saúde, educação, centros de abastecimento, assim como os 

graus de facilidade dos deslocamentos diários e para atingi-los, disponibilidade e 

qualidade dos serviços de transporte públicos, tanto para os moradores dos condomínios 

quanto para os do seu entorno.  

De modo geral, aqueles que residem fora dos muros não freqüentam shoppings, 

procuram as unidades de saúde públicas mais próximas (os mais citados foram os postos 

de Cidade da Esperança, Cidade Nova, Candelária e o Hospital Clóvis Sarinho – antigo 

Walfredo Gurgel), fazem compras em mercados do bairro, onde não necessitam usar 

transportes. Poucos estudam em universidades e, entre esses, a universidade privada 

(UnP) foi a mais citada. As crianças estudam em escolas públicas ou em pequenos 

estabelecimentos privados de ensino nas imediações de suas residências. Esses dados 

merecem uma discussão quando comparados ao comportamento dos condôminos (Mapa 

25).

16 Dados obtidos na entrevista ao advogado Diógenes da Cunha Lima Neto, em 05 de agosto de 
2003.
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ES COLA

ESCOLA

Mapa 25 – Equipamentos comunitários próximos aos condomínios em estudo. 
Fonte: CAERN (2000); PMN/SEMURBa (2003).
Nota: Trabalhado pela autora
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Ao contrário dos seus vizinhos, os moradores dos condomínios deslocam-se até 

equipamentos mais distantes. São freqüentadores de shoppings, hipermercados, escolas 

e hospitais privados que atendam às suas necessidades e desejos. Nas entrevistas 

abertas, colocam, em sua maioria, que acham suas moradias bem localizadas. Esse 

comportamento é confirmado nos dados obtidos na aplicação dos questionários. Nestes, 

quando indagados sobre qual equipamento recorre em uma emergência médica, dentre 

suas respostas não aparecem nenhuma vez unidades de saúde pública, mas tão-

somente hospitais privados. Mesmo aqueles bem distantes dos condomínios, como a 

Casa de Saúde São Lucas e PAPI, que estão no bairro do Tirol, também foram citados 

(Anexo VIII – Tabela 1).

A criação de enormes unidades hospitalares na cidade nos últimos anos, todas de 

alto luxo, baseadas nos ideais da arquitetura hospitalar, é um fenômeno que merece ser 

melhor pesquisado. Essas unidades se localizaram em pontos distintos da cidade, com 

maior intensidade na região Leste e Sul (algumas nas proximidades dos condomínios 

estudados), onde estão os maiores níveis de renda da cidade. Apresentam arquitetura 

monumental e interior extremamente sofisticado, com matérias nobres como aço e 

granito. Diferenciando-se radicalmente das unidades públicas cujas estruturas são 

mantidas com dificuldades, aqueles são dirigidas a pacientes particulares ou assistidos 

por planos de saúde. Estes hospitais são promotores de novas centralidades e 

provocadores de mudanças de uso significativas nos seus entornos. Novas farmácias, 

consultórios e clínicas menores especializadas, laboratórios, lojas de aluguel de cadeiras 

de rodas, passam a se localizar nas proximidades. Cresce o movimento de pessoas e 

veículos ocasionando problemas de estacionamento e tráfego em áreas antes, na sua 

maioria, tranqüilas17.

Por outro lado é interessante observar que apesar das unidades privadas de 

saúde mais citadas estarem localizadas relativamente próximas aos condomínios, elas 

não atendem a maioria da população mais carente do entorno. Isso pode ser creditado a 

dois fatores básicos: por estas pessoas estarem na economia informal e, portanto, não 

incluídos no atendimento por planos de saúde e, segundo, pela constatada dificuldade de 

locomoção, pois não existe acesso fácil por meios de transportes públicos que levem a 

17 Concomitantemente, a Região Administrativa Norte apresentou uma invasão de clínicas de 
todos os tamanhos e especialidades nesta última década, quando foi percebido como um grande 
filão de demanda solvável reprimida. Esta parte da cidade, segregada fisicamente e distante dos 
locais onde se localizavam quase que a totalidade dos consultórios médicos e hospitais até então, 
abriga quase um terço da população de Natal. Apesar da maioria dessa população estar entre as 
rendas média/baixa e baixa, concentra alto índice de trabalhadores formais, portanto, com direito à 
assistência médica através dos planos de saúde, o que despertou o interesse da classe médica.  
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estes equipamentos, demandando a necessidade muitas vezes de tomar dois transportes 

para conseguir atingi-los. 

Não há lógica aparente na escolha dos equipamentos de abastecimento. Mas fica 

claro que, enquanto a população do entorno utiliza os mercadinhos de bairro, feiras e 

mercearias existentes nas proximidades, onde há a possibilidade de comprar “fiado”, para 

pagar no final do mês, ou ainda pela facilidade de transportar as mercadorias, sem o uso 

de transportes públicos. Os condôminos buscam os grandes estabelecimentos 

comerciais onde podem satisfazer suas necessidades mais sofisticadas, independente 

das maiores distâncias que terão obrigatoriamente de percorrer. O abastecimento dos 

condôminos é feito nos maiores hipermercados. Nos questionários citam freqüentemente 

o Carrefour e Hiper Bompreço (mais mencionados) [Anexo VIII – Tabela 2].

Os condôminos respondem (nas entrevistas e questionários) que freqüentam 

bastante os shoppings, considerados a versão comercial dos condomínios residenciais. 

Aparentemente de livre acesso18, na prática, suas portas abertas, sem restrição à 

entrada, não significam necessariamente que todos podem entrar. Segregam e 

selecionam freqüentadores utilizando vários artifícios. A própria arquitetura luxuosa, os 

preços de monopólio das grifes, inibem aqueles que não têm roupas nem comportamento 

semelhante aos freqüentadores habituais desses ambientes19.

Em relação aos equipamentos comunitários de educação, constatou-se durante 

as entrevistas uma alta freqüência entre os condôminos aos cursos de terceiro grau. Os 

questionários também mostram que, nos condomínios, 20 de 31 entrevistados estudam 

em universidades, sendo entre eles a UFRN a mais citada (11 de 20 respostas) [Anexo 

VIII – Gráfico 1 e Tabela 3]. Já nos questionários do entorno, os poucos que 

responderam freqüentar universidades são, na sua maioria, alunos de entidades privadas 

(somente 7 de 71 residências entrevistadas possuem estudantes de cursos de terceiro 

grau, dessas, seis responderam estudarem na Universidade Potiguar). Sobre o ensino 

fundamental e médio, no geral entre os condôminos entrevistados, o colégio mais 

freqüentado é o CEI (o mais caro da cidade). As escolas mais cursadas são aquelas 

onde são cobradas as mensalidades mais altas, e os colégios tradicionais, religiosos, 

localizados nas áreas centrais da cidade, que ainda mantêm alto nível de ensino e status 

(Anexo VIII – Gráfico  2 e Tabela 4).

18 A popularização do termo acessibilidade atrelado à capacidade de locomoção independente dos 
portadores de necessidades especiais tem conseguido tornar esse conceito mais restrito. Na 
verdade, o significado do termo acessibilidade é bem mais amplo, significa acesso sem barreiras 
físicas ou imateriais. 

19 Para maiores informações sobre o tema ver os estudos de Frúgoli Junior (1995) e suas 
pesquisas dentro dos shoppings paulistas. 
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Por outro lado, a demanda educacional do entorno é suprida pelos equipamentos

públicos ou privados de menor porte existentes mais próximos aos condomínios, que

atendem somente a população mais carente residente na região. O mapa abaixo mostra 

as escolas públicas e privadas citadas nos questionários pelo entorno (Mapa 26). 

ES CO LA

ESC OLA

Mapa 26 – Escolas utilizados pela população do entorno, segundo os questionários aplicados.
Escolas públicas: Edgar Barbosa / Luís Antônio / Celestino Pimentel /Walfredo Gurge/ Ivonete 
Maciel/ Câmara Cascudo / CAIC /Joaquim Torres/ Manuel Vilaça /Reginaldo Teófilo
Escolas privadas:CDF/ Contemporâneo /CADE /Opção/Pé-de-Moleque /Girafinha Flor /Núcleo
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Mapa 27 – Folder de comercialização do Green Village, destaca pontos de interesse dos
ricos, dando impressão de proximidade.
Fonte: FBF Empreendimentos Ltda (1995).

Se por um lado, observando a opinião dos moradores dos três condomínios

pesquisados, a distância física aos equipamentos utilizados parece ser pouco relevante,

na visão dos empreendedores a localização destes dentro da malha urbana, e não na

periferia da cidade, foi fundamental para a comercialização dos primeiros condomínios

lançados, visto que a novidade concorria com prédios de alto luxo na área central,

historicamente local de residência dos clientes em potencial. Assim, a chegada de 

grandes equipamentos como shoppings, hipermercados, a exemplo do Carrefour e do 

Hiper Bompreço, colégios elitizados, concessionárias de carros importados, etc., dentro 

do bairro da Candelária, ou nos seus limites, durante a década de 1990, contribuíram, 

portanto, para potencializá-lo como local de moradia desejável para a classe de maior

poder aquisitivo.

Isso fica evidente nos mapas elaborados para comercialização dos

empreendimentos que mostram imagens distorcidas destacando as distâncias entre eles 

e os equipamentos de interesse da clientela pretendida, dando também impressão de 

fácil acesso e proximidade.
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Mapa 28 – Folder de comercialização do West Park Boulvard.
Fonte: ABREU Imóveis (1998).

A proliferação desses empreendimentos em áreas cada vez mais distantes do

centro (ver capítulo 3), indica que boas condições de acessibilidade se sobrepõem às

distâncias físicas. Na nova relação tempo/espaço, a proximidade geográfica torna-se

relativa frente ao tempo necessário para atingir os espaços desejados. Segundo a 

discussão apresentada no segundo capítulo, o alisamento dos percursos ajuda na

definição da localização da moradia desejável. A facilidade de acesso torna-se bem mais

importante que a proximidade física aos equipamentos públicos e privados.

Nos condomínios estudados, percebe-se a ação do poder público e do setor

privado trabalhando no sentido de eliminar as rugosidades20 ao tráfego motorizado e 

encurtar os tempos gastos nos percursos diários. São exemplos: o prolongamento,

duplicação e asfaltamento da Av. Jaguarari, os investimentos seqüenciados na Av.

Prudente de Morais e na Avenida da Integração, que fizeram essa área, tida como

periférica e desvalorizada, tornar-se central, próxima e com fácil acesso a um dos 

principais corredores da cidade. Podem aqui também ser incluídos os investimentos de 

20 Esse termo utilizado por Julieta Souza (2003) faz parte da discussão apresentada no capítulo 2
deste trabalho.
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drenagem, calçamento e semáforo no cruzamento da Rua Libânia Galvão com a Av. 

Jaguarari. O resultado é confirmado nos questionários dentro dos condomínios, quando a 

maior parte dos moradores pesquisados consideram seus trajetos diários (incluindo aqui 

tráfego, distâncias, manutenção das vias de acesso), numa escala de qualidade, entre 

bom (60%) e ótimo (31%) [Anexo VIII – Gráfico 3 e Tabela 5].

A constatação desses melhoramentos somada à observação dos problemas 

existentes quanto ao transporte público na área (localização das paradas, número e 

itinerário das linhas e ônibus disponíveis) indica que não necessariamente atenderam a 

todos, mas prioritariamente àqueles que utilizam transportes individuais, ou seja, 

predominantemente os moradores dos condomínios21. Isso fica comprovado na entrevista 

realizada com um líder comunitário22, ao comentar sobre as dificuldades dos moradores 

de Cidade Nova (residentes nos fundos do Green Woods), referentes à distância até as 

paradas de ônibus mais próximas e à necessidade de tomar dois ônibus para se 

deslocar, na maioria das vezes, dado o reduzido número de ônibus e a única linha 

disponível na proximidade. Os dados fornecidos pelo Departamento de Estudos e 

Projetos da STTU23, contendo mapas com o itinerário da única linha que circula nesta 

área, a de número 36, confirmam a reclamação da liderança. Informa também sobre a 

existência de três linhas de alternativos que passam na Av. Jaquarari, fruto de uma 

solicitação dos condomínios, as quais, constatou-se durante a pesquisa, são 

desconhecidas da maioria dos moradores do entorno, e os poucos que conhecem essa 

alternativa dizem que o reduzido número de veículos que nelas circulam obriga os 

passageiros a longas esperas (Anexo IX – dados fornecidos pela STTU).

A colocação dessas linhas alternativas foi resultado de um pleito do Condomínio 

Green Village, solicitando transporte coletivo nas suas proximidades alegando que os 

funcionários que ali trabalham necessitavam andar cerca de um quilômetro até a parada 

mais próxima. Sobre este processo, o técnico da STTU informa que as três linhas de 

alternativos, implantadas desde 2000, não têm demanda que justifique mantê-las. 

Acrescentou que há reclamações freqüentes dos empresários que as operam alegando 

sua inviabilidade econômica. Segundo eles, o número de passageiros não justifica a 

média de 10 viagens efetuadas por cada linha por dia. 

Chamou a atenção o atendimento ao pleito, mesmo quando ele se mostra inviável 

economicamente vis-á-vis os pedidos não atendidos da comunidade próxima que reside 

em Cidade Nova, onde há número de usuários muito superior. Para melhor dimensionar o 

21 Dados dos questionários aplicados no entorno mostram que somente 45% dos entrevistados 
afirmam possuir carro, contrapondo-se à média de dois carros por residência no interior dos 
condomínios. 

22 Sra. Dalva Santiago, realizada em 19 de abril de 2003. 
23 Entrevista realizada em 25 de abril de 2003. 
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problema colocado, pesquisou-se sobre a necessidade de transporte coletivo e qualidade 

desse serviço, considerando número de coletivos e distância às paradas de ônibus, 

através dos questionários aplicados no entorno. Segundo os dados obtidos, 88% (63 dos 

71 entrevistados) são usuários dos transportes coletivos. 

Tabela 1 – Opinião geral do entorno entrevistado sobre a utilização de transportes coletivos. 

Respostas Freqüências % 
Sim 57 80%
Não 8 11%

Às Vezes 6 8%
NS 0 0%
NR 0 0%

Total 71 100% 

Desses, 60% dizem que as linhas disponíveis não atendem a seus interesses (42 

de 71 entrevistados). A maioria das respostas as avalia as linhas e número de coletivos 

disponíveis entre péssimo (37%) e ruim (23%). Um percentual de 55% dos que utilizam 

esse serviço reclama da localização das paradas; desses, 30% a identificam como 

péssima. Observando os dados em separado, verifica-se que a maior freqüência de 

respostas contendo as alternativas “bom” e “regular” são de moradores da Rua Manoel 

de Castro, onde se localiza a parada da única linha de ônibus (número 36) que atende à 

área. Reafirmam o que foi dito pelo administrador do Green Woods: na maioria das 

vezes, é necessário tomar dois ônibus e caminhar até um quilômetro para encontrar a 

primeira parada (Tabelas 2 e 3 e Gráfico 4). 

Tabela 2 – Opinião geral do entorno sobre as linhas e número de coletivos disponíveis na área. 

Respostas Freqüências % 
Ótimo 1 1%
Bom 13 18%

Regular 11 15%
Ruim 16 23%

Péssimo 26 37%
NS 1 1%
NR 3 4%

Total 71 100% 
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Tabela 3 – Opinião geral do entorno, entrevistado sobre a localização das paradas de ônibus.

Respostas Freqüências %
Ótimo 1 1%
Bom 14 20%

Regular 9 13%
Ruim 18 25%

Péssimo 21 30%
NS 1 1%
NR 7 10%

Total 71 100%
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NR 0 0 3 2 0 0 2 0

Total 3 8 10 15 5 3 16 11
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Potiguares

Gráfico 4 – Resultado por trecho da opinião do entorno sobre localização das paradas de ônibus.

Ainda sobre acessibilidade, constatou-se, também, que esse alisamento, se por

um lado facilita o deslocamento, como vimos, principalmente daqueles que vivem dentro

dos muros, por outro lado provocam novos problemas. Um exemplo é o abuso das altas 

velocidades na Av. Jaguarari, em frente ao condomínio Green Village, por motoristas 

incentivados pela mão-única e boa condição de manutenção da via. Isso, somado à

existência de um canteiro central muito estreito o qual obriga os veículos, ao fazerem o

retorno, a invadirem as pistas de rolamento, tem provocado inúmeros acidentes neste
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trecho. Recentemente, um novo processo deste condomínio requer do poder público a

colocação de uma rotatória no local. Como já apresentado no capítulo 3, esse problema

vivenciado hoje pelos condôminos poderia ter sido evitado, se na ocasião da sua

aprovação tivesse sido acatada a orientação da STTU sobre o assunto. Se, naquele

momento, a solução sugerida por este órgão seria de fácil implantação, hoje, quando

toda a área já se encontra em mãos de terceiros, a solução do problema exigirá altos 

custos ao poder publico para solucioná-lo. 

No que toca à impermeabilidade da malha urbana, podemos observar através das 

fotos abaixo (Figuras 21, 22 e 23) as transformações morfológicas operadas na área no

decorrer dessas últimas duas décadas.

Figura 21 – Foto aérea da cidade do Natal em 1978.
Fonte: SEMURB (1978). 
Nota: Foto trabalhada pela autora.
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Figura 22 – Foto no lançamento do Green Village em 1995. 
Fonte: FBF Empreendimentos Ltda (2004).

Figura 23 – Foto aérea do Loteamento Green Park em 2004. 
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Fonte: FBF Empreendimentos Ltda (2004). 
Essas fotos permitem verificar as transformações no tempo. Um primeiro 

momento, logo após a implantação do Conjunto Candelária, quando a área era ainda 

considerada longe e pouco habitada. Na seqüência, é possível observar a devastação da 

vegetação existente, percebida na comparação entre a área do condomínio e os terrenos 

frontais, o que confirma as palavras da moradora Sra. Socorro Silva, descrevendo como 

era a área há nove anos atrás. 

Na última figura, a observação da implantação atual dos condomínios na malha 

urbana permite fácil percepção da impermeabilidade causada por eles no espaço, dada a 

relação entre as quadras do entorno e a porção fechada, impermeável à passagem.  

O padrão morfológico existente no entorno resultou de loteamentos formais 

públicos e privados, e reparcelamentos, em grande parte, frutos de posses realizadas por 

pessoas de baixa renda (como mostrado no capitulo anterior). O resultado averiguado no 

mapa mais recente mostra que as quadras têm, normalmente, lotes distribuídos para 

todas as faces, com dimensões que variam de aproximadamente 50 a 230 metros 

lineares. Os lotes assumem dimensões bem constrastantes, dependendo do trecho onde 

se localizam. Por exemplo, na Rua Manoel de Castro onde o parcelamento é mais 

fragmentado, com testadas em média de 5 metros de largura, a maioria dos lotes mede 

entre 150 e 200 m²; já na Rua Eleuzes Magno Lopes predominam os terrenos próximos a 

300 m² e testadas de 10 metros, com existência de vazios que chegam a medir 2.000 até 

5.000 m² (Figura 24). O padrão arquitetônico acompanha as diferenças observadas na 

parte fundiária. Quanto mais simples, as casas diminuem a quantidade e dimensão dos 

recuos frontais. A existência de pequenas vilas, com habitações coletivas precárias, 

podem ser observadas principalmente na parte localizada nos fundos dos condomínios, 

na Rua Manoel de Castro (Mapa 29 e Figuras 25, 26 e 27). Esse padrão morfológico e 

arquitetônico é completamente diverso em relação ao dos condomínios implantados na 

área.



207

S-22

Legenda VILAS

LOTES VAZIOS

figura 24

figura 25

*

.. .. .

*

. . ..

FM94

*

*

..
..
. .

..
..

* ...
.
.

*

*
*

*

. . . .
. . . ..

V
A

G
 O

VAG O

*
*

*

V
A

G
O

V
A

G
O

V
A

G
O

V
A

G
O

V
A

G
O

V
A

G
O

V
A

G
O

...
... . ... .. . ..

. . . . . .................

*

*

V A GO

V A GO

VA GO

V
A

G
O

*

* V
A

G
O

V
A

G
O

V
A

G
O

V
A

G
O

*

V
A

G
O

V
 A

G
O

V
A

G
O

V
A

G
 O

* *

.....

. . . . . .

. . . .

. .
...

... . ..
...

PISCINA

V
A

G
O

VAGO

*

V AGO

* *

VAG O

VAGO V AGO

VAGO

VAGO

V A GO

V
A

G
O

*

*

*

*

*

V
A

G
O

V
A

G
O

V
A

G
O

V A GO

VAG O

VAGO

V A GO

V
A

G
O

V
A

G
O

*

. .. ..

VAGO

VAGO

VAGO

VAGO

V AGO

VAGO V AG O

V A GO

VAGO

V A GO

VAG O

*

......
..

* *

*

*

.

...

. . . .

. . . . ... ..*

*

*

*

*

....

..
.

.....

*

PISCINA

V
A

G
O

*
*

*

*

. .
. . .

. .
.. . ........

.......

..

.....

V
A

G
O

V
A

G
O

***

*
*

Q
UA

DR
A

*

* * *
*

*
*

....
. . . . ........

.

*

V
A

G
O

V
A

G
O

*

*

*

*

.

...

.

......... .. . . . .

*

V
A

G
O

VAGO

*

*

* * *

*

.....
..
. . ...

.
..
.. ..

...

.
.
.
.

*

*

*

*

.....

CONDOMÍNIO
ALBERT

SABIN

Pi sc.

P
isci na

*

*

*
**

*

P
is

cin
a

*

VAGO

figura 26

figura 27

PRÉDIO

PRÉDIO

PRÉDIOPRÉDIO

PRÉDIO

RUA RAIMUNDO CHAVES

FUTEBOL

CAMPODE

R
U

A
N

E
L

S
O

N
G

E
R

A
L

D
O

F R
E

IR
E

R. DR. ERNANE CABRAL

R
UA

DO
S

PO
T I

G
U

AR
E

S

RUALINDENBERGP. DEARAUJO

R
U

A
D

O
EX

É
R

CI
TO

RUAM. MANOELF.FILHO

R
UA

JO
Ã

O
CE

L S
O

D
A

S
.F

IL
H

O

RUA SÃOLUIZ

RUASÃOGERALDO

RUASÃO JORGE

RU
A

D
O

E X
ÉR

C
I T

O

AV
E

NI
D

A
IN

TE
RV

EN
TO

R
M

ÁR
IO

CÂ
M

AR
A

SAT
RUAXAVIERFERNANDES

R
U

A
DO

E
X É

RC
IT

O

TRAV.ADOLFOGORDO

AV
E

NI
D

A
IN

TE
RV

EN
TO

R
M

ÁR
IO

CÂ
M

AR
A

R
U

A
DO

E
XÉ

R C
IT

O

CONDOMINIO WEST PARK BOULEVARD

AV
EN

ID
A

IN
TE

R
VE

N
TO

R
M

Á
R

IO
C

Â
M

AR
A

RUALUIZFELIPECÂMARA

RUAMANOELDE CASTRO

AV. DA INTEGRAÇÃO

RUA

RUA

AV
.

S
O

L
D

O

C
O

R
R

E
IA

JO
A

Q
U

IM
C

O
R

O
N

E
L

FRANCISCO

C
O

R
R

E
IA

R
U

A

R
U

A

R
U

A

SILVA

VINTE

MAIA

FRANCISCO

RUA

RUA

ELEUZISRUA

S
O

L

D
O

RUA

LAGOA

LAGOA

CONDOMINIO

CONDOMÍNIO

R
U

A

JA
G

U
A

R
A

R
I

A
V.

RUA

CARDOSO
LOPES

MAGNO

R
U

A

RUA

DOS SANTOSG.WALFLANR.

GOMESFRANCISCOR.

F
R

E
IR

E

G
E

R
A

L
D

O
N

E
LS

O
N

R
U

A

P
IN

T
O

L
A

U
R

O
D

R
.

R
U

A

M
E

D
E

IR
O

S
H

E
R

M
O

G
E

N
E

S
P

R
O

F.
R

U
A

B
O

R
G

E
S

S
E

S
IM

A
R

R
U

A

R
U

A

R
U

A

R
U

A

R
U

A
S

O
U

ZA
D

E
A

N
ÍS

IO
R

U
A

JA
G

U
A

R
A

R
I

R
U

A

A
N

IB
A

L
R

U
A

DA

OLIVEIRA
ISABEL

AV.

MENESESPe.RUA

BARBOSAERIVANJOSÉRUA

TRESVINTE
AV.

AV.

RUAR. RAD. MONTEIRO NETO

R
U

A
P

E
D

R
O

D
A

V
IF

IL
H

O

RUA RAD. MONTEIRO NETO RUAPAULOBARROS DEGÓIS

WEST PARK BOULEVARD

RUA MAN OELDE C ASTRO

R U
A

C
A

BU
G

I

RUA MANOELD EC ASTRO

AV
E

NI
D

A
IN

TE
RV

E
N

TO
R

M
Á

RI
O

CÂ
M

AR
A

EM PR ES A

1ª
TR

A V
. M

A
N

O
E

L
D

E
C

A
ST

R O

R
U A

O
TÁ

V
IO

R
O

D
R I

G
U

ES

R
UA

O
T Á

V
IO

R
O

D
RI

G
U

E S

R U
A

SE
B

A
S T

IÃ
O

P I
N

H
EI

R O

RUA JOSEBIAS COSTA BARRETO

RUA PROJ. 25

RUA EN G. CARLO SLIBERATO

RU
A

PR
O

J E
TA

D
A

RUA PROJETADA

RUA DA FLO RESTA

RU
A

S
EB

A
ST

I Ã
O

PI
N

H
EI

R
O

R
U

A
C

A
BU

G
I

R
U A

C
AB

U
G

I

RU
A

O
TÁ

V
IO

R
O

DR
IG

U E
S

R
U

A
O

TÁ
V

IO
R

O
D R

IG
U

ES

R U
A

M
A

N
O

E
L

F
E R

N
A

N
D

E
S

A
V

E N
I D

A
IN

TE
R

V
E N

T O
R

M
Á

R I
O

C
Â

M
A

R
A

RUA DA FLORESTA

R
UA

DO
S

PO
TIG

U
A

R
ES

RU
A

DO
S

PO
TIG

UA
R

E
S

RUA FRANSCISCO VARELA

RUA DR. CÉSAR C ABRAL

RUA JOÃO MAURÍC IO

RUA DA FLORESTA RUA DA FLORESTA

R
U

A
C

A
BU

G
I

RU
A

C
A

B U
G

I

RU
A

S
EB

A
ST

IÃ
O

P
IN

H
EI

R
O

RUA DR. CÉSAR C ABRAL

R
U

A
H

O
R

Á
C

IO
D

AN
TA

S

RU
A

N
E L

SO
N

G
ER

A L
D

O
F

RE
IR

E

TRAV. DOSPOTIGUARES

ESCOLA EST. LUÍSDA CÂMARACASCUDO

RUA MANOEL DE CASTRO

RUA

R
U

A

P
E

T
R

O
B

R
A

S

SESI / SENAI

CONDOMÍNIO GREEN VILLAGE

CONDOMÍNIO GREEN WOODS

DUNA

 Mapa 
Mapa 29 e Figuras 24, 25, 26 e 27 - Grandes lotes vazios na Rua Eleuzes Magno. Vilas existentes no entorno. Fotos das vilas na Rua Manoel de
Castro.

Fonte: Silva, M. (2004)
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Ainda sobre o urbanismo externo, dois pontos devem ser comentados: as áreas 

verdes e a segurança públicas. Quanto ao primeiro, os dados discutidos no capítulo 3 

mostram que cada vez mais estas diminuem em superfície. A concentração das mesmas

dentro do conjunto Candelária contribui para que a maioria dos moradores do entorno as

desconheça. Somente 10% daqueles que responderam aos questionários do entorno

disseram conhecer áreas de lazer próximas; desses, alguns se referindo ao clube privado

do Sesi Senai, onde utilizam a piscina, e outros, ao campo de pelada dentro da área

verde, localizada no pé da duna em Cidade Nova (tabela 4, Gráfico 5 e Figuras 28, 29 e 

30).

Tabela 4 – Resposta geral do entorno sobre se conhecem áreas de lazer pública próximo

Respostas Freqüências %
Sim 7 10%
Não 59 83%
NR 5 7%

Total 71 100%

0

5

10

15

20

Sim 0 0 0 1 0 1 3 2

Não 3 7 8 14 4 2 12 9

NR 0 1 2 0 1 0 1 0

Total 3 8 10 15 5 3 16 11

A B C D E F G H

Eleuzes Manoel Castro Nelson Geraldo Raimundo
Chaves

Potiguares

Gráfico 5 – Resultado por trecho da opinião do entorno sobre se conhece áreas de lazer pública
próximas.
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Mapa 30 – Áreas identificadas pelos moradores do entorno como espaços públicos de lazer.
Fonte: Chrispim, C. (2003).
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Interessante observar que não há concessões ou doações das áreas públicas

resultantes do loteamento Green Park para sedes de associações de moradores, igrejas,

delegacias ou escolas públicas, como acontece, via de regra, nas outras partes da

cidade. Para uso institucional, as públicas já doadas foram destinadas à equipamento de 

grande porte, como o Tribunal da Justiça e da Procuradoria Geral da Justiça (cada um 

em grandes lotes, com área de 54 x 148 m²) que ajudarão a valorizar ainda mais esse

espaço, pela provável bela e imponente arquitetura, e por serem locais de serviços que

atendem não só demandas locais (bairro), mas de toda a cidade. É possível que isso

gere um fluxo de pessoas e veículos que fará com que este espaço torne-se mais 

integrado, próximo e atraia novos investimentos públicos e privados (Figura 31). 

Figura 31 – Placa anunciando a implantação dos novos usos nas áreas destinadas à 
equipamentos

públicos
Fonte: Silva, M. (2004). 

Importante ressaltar, dentre as áreas verdes resultantes do loteamento Green

Park, a que se encontra entre os dois condomínios (Mapa 31 e Figuras 32 e 33), um 

polígono irregular de aproximadamente 27.000 m², delimitado nas suas maiores 

extensões pelos dois condomínios e, na largura, pela Av. Jaguarari e pelo condomínio
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Green Woods24. A interrupção dessa área, 10 m antes de chegar à Rua Nelson Freire,

por uma faixa privada de 200 m², se insignificante quanto à superfície, assume 

fundamental importância quando analisamos os aspectos da acessibilidade e 

impermeabilidade da malha urbana. Essa área consta da planta do loteamento aprovada

como pertencente ao Condomínio Green Woods, entretanto, não consta na escritura

pública.

Figura 32 – Muro seguindo mesmo padrão do condomínio, permite que se pense fazer  parte
de um só projeto.

Fonte: Silva, M. (2003). 

24 O projeto apresentado pelos condôminos define a área requerida num total de 27.712.00 m², ou
seja, 2.77 ha.
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Fonte: Chrispim, C. (2003).
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Figura 33 – Detalhe da área verde entre os dois condomínios, mostra campo de pelada utilizado 
pelos condôminos.

Fonte: Silva, M. (2003).

A intenção de fazer desta uma reserva para uso posterior de lazer dos

condomínios fica clara nas palavras do empresário da FBF Empreendimentos Ltda, assim

como dos síndicos e moradores entrevistados dos dois condomínios. A forma como foi 

inserida no projeto e depois a forma como foi apropriada pelo Condomínio Green Woods,

que fechou seu acesso alegando a falta de segurança e o problema do lixo ali 

depositado, em nenhum momento foi questionado pelos responsáveis pela aprovação,

fiscalização e controle das áreas publicas (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos –

SEMSUR, a quem compete a manutenção desses espaços, ou pela SEMURB, a quem

compete licenciar e fiscalizar o uso e ocupação do solo).

O processo nº 58.752/02, há mais de um ano tramitando nos órgãos municipais,

solicita que esta área seja cedida em comodato, por vinte anos, aos dois condomínios

vizinhos propondo como contrapartida realizar um programa de educação ambiental para

atendimento às escolas da cidade, revegetação da área e a criação de um centro de

compostagem do lixo orgânico e folhas secas para reaproveitamento na adubação das 

áreas verdes dos condomínios. Além disso, o projeto apresentado inclui quadras,

churrasqueira, pista de cooper, campo de futebol e um bosque, que seriam de uso

exclusivo dos moradores do Green Woods, alegando a falta de espaço adequado para 
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essas atividades dentro do condomínio. Interessante notar que o projeto expõe, em uma 

de suas plantas, vários destes equipamentos como já existentes (campo, quadra e 

deposito de lixo) construídos e em pleno uso pelos condôminos do Green Woods, assim 

como o muro que já está fechando a área há mais de um ano (dado de 2003). O acesso 

hoje à área se dá exclusivamente pela lateral, por dentro do Green Woods, desconhecido 

por aqueles que vivem no entorno. Entre esses há um total desconhecimento sobre a 

propriedade dessa área. A líder comunitária Sra. Maria Dalva Penteado25 afirma com 

convicção que a área é pública e está à disposição da CAERN, embora a maioria da 

comunidade pense pertencer aos condomínios. Entre os condôminos, há uma certeza 

quanto ao atendimento do pleito pelos órgãos públicos, baseados na relação próxima 

existente entre alguns condôminos e os dirigentes do poder público26, além dos primeiros 

pareceres técnicos, anexados ao processo, que se posicionaram favoráveis. O processo 

ainda não foi finalizado. Segundo os síndicos, a idéia de solicitar o uso dessa área foi 

sugestão dos próprios empreendedores.  

Com base nos dados recentes levantados para o Plano de Arborização e Áreas 

Verdes Municipais em andamento na SEMURB (2003/2004), constata-se que o somatório 

das áreas verdes e praças de três dos bairros relacionados a estes condomínios pela sua 

proximidade – Cidade Nova, Cidade da Esperança e Candelária – é de 8,22 ha, ou seja, 

a área verde em processo de concessão, sozinha, corresponde a quase 34% de todas 

essas áreas reunidas. Isso comprova a importância da área para a cidade, ou pelo 

menos para estes bairros mais próximos. Entretanto, a justificativa do projeto apresenta 

dados sobre os índices ideais de área verde/habitante27, nos quais somente são 

contabilizados os condôminos, deixando claros os objetivos do pleito, apesar do discurso 

ressaltar a falta e importância desses espaços nesta zona da cidade. Sem dúvida, a 

parceria público-privada, proposta pelos condôminos à Prefeitura, é hoje uma das opções 

para viabilizar a gestão das cidades, mas projetos dessa natureza devem cumprir etapas 

de discussão com os interessados e envolvidos na questão. Dada a proporção do objeto 

do processo, este deve ser discutido e definido conjuntamente com a população do 

25 Entrevista realizada em 19 de abril de 2003. 
26 Alguns comentaram sobre um café da manhã oferecido à Governadora Wilma de Farias, 

quando ainda Prefeita de Natal (2001), a qual se mostrou bastante interessada em ouvir sobre o 
projeto. Muitos também acreditam que o fato do atual síndico assumir uma função importante 
dentro da Secretaria de Finanças do Município, facilita contatos e acompanhamento do 
processo. 

27 Questiona-se a validade deste índice quanto à sua eficácia visto que, como está textualmente 
colocado na proposta apresentada pelos condomínios, uma área verde mantida de forma 
inadequada pode trazer mais prejuízos que ganhos para a comunidade. Dessa forma, é 
fundamental uma avaliação qualitativa dos espaços associada aos índices quantitativos. 
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entorno diretamente envolvida, como rezam hoje as exigências do Estatuto da Cidade e 

legislação municipal sobre empreendimentos de impacto. 

A importância em discutir essa questão mais uma vez se sobressai quando os 

residentes do entorno são questionados sobre os maiores motivos de insatisfação 

existentes na área em que reside: ausência de áreas de lazer, em segundo lugar, 

seguido dos muros do condomínio e com a ameaça da dengue pela proximidade da 

lagoa. Em primeiro lugar aparece a segurança.

A segurança pública fora dos espaços murados dos condomínios não é tão 

eficiente. A delegacia do bairro, dentro do conjunto Candelária, quando citada durante as 

entrevistas com os condôminos, apareceu mais como um problema que solução. A fuga 

de marginais da mesma e a procura das áreas no entorno para se esconder é motivo de 

grande preocupação e foi utilizado como motivo para o fechamento da área verde entre 

os condomínios. 

Essa resposta parece contraditória ao compararmos com a definição da área 

pelos moradores. Nos questionários aplicados ao entorno, somente 20% fazem 

referência à falta de segurança, conforme pode ser observado na tabela abaixo (Tabela 

5). Contudo, somente 3,0% a definem como segura.

Tabela 5 - Opinião dos moradores do entorno sobre a área em que vivem 

Respostas Freqüências % 

Tranquila 
37 52%

Segura 2 3%
Perigosa 12 17%
Incomoda 4 6%

Boa 1 1%
Ameaçadora 2 3%

Outra 6 8%
NR 7 10%

Total 71 100% 

O problema volta a se configurar quando quase 50% dos mesmos entrevistados 

afirmam utilizar algum dispositivo de segurança. Destes 65% optaram pela colocação de 

grades, mas entre as repostas há de tudo: muros eletrificados, cães e até armas (Figuras 

34 e 35 e Tabelas 6 e 7). 
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   Figura 34 – Exemplos de arquitetura defensiva no entorno. Muros altos, cerca elétrica. 
Fonte: Silva, M. (2003). 

   Figura 35 – Exemplos de arquitetura defensiva no entorno. Muros e grades.
Fonte: Silva, M. (2003). 
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Tabela 6 – Se há algum dispositivo de segurança na residência (entorno). 

Respostas Freqüências % 
Sim 33 46%
Não 30 42%
NS 1 1%
NR 7 10%

Total 71 100% 

Tabela 7 – O entorno responde qual o tipo de dispositivo de segurança que utilizam na residência. 

Respostas Freqüências % 
Grades 24 34%

Muro Eletrificado 4 6%
Cães 3 4%

Outros 1 1%
NS 1 1%
NR 38 54%

Total 71 100% 

O resultado é a expansão da arquitetura defensiva, resultando em remendos, 

agregados, que na maioria das vezes não conseguem se harmonizar com as linhas da 

arquitetura existente, guardando proporção direta com o nível de renda das residências. 

Acrescentam grades, elevam os muros, e delimitam seus territórios com cercas elétricas, 

tomam forma de quartéis generais, expondo, muitas vezes, um gosto “duvidoso” que, 

apesar de tentar copiá-los, pouco se relaciona com os padrões estéticos sofisticados 

ditados pelos condomínios. Podemos afirmar que Natal assiste à fortificação de suas 

residências. Fica, entretanto, a questão: este fato está mais relacionado com o 

crescimento da violência urbana ou com a expansão da cultura do medo? 

5.2.3 Aspectos urbanísticos internos (segurança, infra-estrutura, a relação entre a lei 
e a forma) 

Para projetar o primeiro condomínio, o Green Village, o autor do projeto, o 

arquiteto César Brandão, inspirou-se no Alphaville paulista. Ele explica que o projeto 

definiu uma malha orgânica com vias largas e buscou ampliar ao máximo os espaços 

livres com o objetivo de gerar perspectivas cênicas. Para isso, substituiu as calçadas 

tradicionais por espaços gramados que se integrariam aos recuos frontais, estes já 

exigidos acima dos padrões instituídos para toda a cidade no Plano Diretor vigente.  

A opção por utilizar uma malha não ortogonal obrigou o arquiteto a reduzir o 

número total de lotes. Segundo César Brandão, essa diminuição no número de unidades 
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residenciais foi compensada pela possibilidade de produzir um padrão urbano 

diferenciado e esteticamente agradável, que permitiu comercializar o empreendimento a 

preços mais elevados que os praticados no mercado, o que justificou a reutilização deste 

recurso no condomínio Green Woods (ver Mapas 19 e 20, capítulo 3). 

Assim, em ambos os projetos, o sistema viário acompanhou as topografias 

acidentadas, criando lotes desnivelados. O que teoricamente seriam de difícil 

comercialização pelos altos gastos demandados com estrutura, favoreceu aos 

proprietários a executarem projetos de arquitetura tirando partido dessa aparente 

desvantagem.

Nestes dois condomínios, não são observadas as normas federais, estaduais e 

municipais quanto às adaptações necessárias aos deficientes físicos e portadores de 

necessidades especiais, o que resultou na inexistência dos passeios nas vias internas. 

Na percepção dos moradores do Green Village e Green Woods, não chega a se constituir 

um problema. A maioria deles, quando entrevistados, afirma não se incomodar em utilizar 

a caixa da rua para caminhar visto que o trânsito é muito reduzido e a velocidade dos 

veículos é controlada em um limite máximo de 30 km/h. Nem mesmo aqueles que 

praticam o Cooper dentro do condomínio, uma atividade física bastante usual, 

principalmente no Green Village no horário noturno após o trabalho, demonstraram 

desagrado quanto ao fato.  

O partido urbanístico do West Park Boulevard foi definido a partir de um padrão 

mais econômico. Na malha ortogonal, as vias, mais estreitas e hierarquizadas, desenham 

quadras retangulares com lotes para duas faces o que minimiza custos de infra-estrutura 

(ver Figura 36, capítulo 3). As áreas privativas são menores e retangulares e a topografia 

é plana. Os investimentos centraram-se nos equipamentos de segurança, de lazer e no 

sofisticado pórtico de entrada. Ao contrário dos outros dois, apresenta alguma 

preocupação com a acessibilidade dos portadores de mobilidade reduzida ou 

necessidades especiais.  

Nos três projetos, o não atendimento às normas de parcelamento do solo urbano 

(federal e municipal), no que toca à obrigatoriedade de conectar as novas vias às 

existentes, favoreceu a criação de traçados diferentes dos existentes no entorno, deu 

maior liberdade aos seus projetistas e proporcionou maiores lucros aos seus 

empreendedores.

Outro aspecto que deve ser observado quanto às normas vigentes, é que, ao criar 

áreas de uso estritamente residenciais, os condomínios agridem a multiplicidade de usos 

prevista no Plano Diretor de Natal (1994) e re-introduzem o zoneamento funcional, 

gerando espaços privilegiados de uso específico. Sendo empreendimentos privados, 
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levam ao extremo os ideais do racional funcionalismo, agregando valor ao imóvel, pela 

garantia da impossibilidade de ter que conviver com usos incômodos. 

Para projetar as áreas de lazer e espaços livres dos condomínios, os arquitetos,

César Brandão (Green Woods e Green Village) e Felipe Bezerra (West Park), afirmaram 

não terem feito nenhum cálculo, somente usaram a lógica e a experiência de outros

projetos. Assim, o dimensionamento das áreas verdes, de lazer, das vias (incluindo

passeios) não obedeceu a nenhuma norma, somente ao “bom senso do projetista”. A 

extrema liberdade projetual, mais uma vez, priorizou a lucratividade dos

empreendimentos. É o que se verifica diante dos problemas vivenciados hoje pelo Green

Woods quanto à sua área de lazer insuficiente, que busca hoje outros espaços 

(privatização de área pública) para complementá-la. Também, em visita ao West Park

Boulevard percebe-se que houve modificações da planta original quanto a acertos

geométricos da via principal. Foi feito alargamento forçado, nos trechos próximos aos

retornos, colando praticamente a via ao muro externo do condomínio (Figura 36). 

    Figura 36 – Foto de via principal do West Park Boulervard– acertos geométricos nos retornos.
  Fonte: Silva, M. (2004). 

Um dado observado na pesquisa foi a localização interna das áreas verdes.

Decidir sobre colocá-las na entrada (como no Green Woods), ou nos fundos, como no

West Park, ou ainda, no centro como no Green Village pode provocar relações pouco

esperadas quanto ao bem-estar daqueles que ficam na sua proximidade ou, 

inversamente, a longa distância. Ao serem questionados sobre como escolheram seus 
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lotes dentro do condomínio, a maioria dos moradores respondeu que não tiveram opção. 

Os que tiveram, preferiam estar distantes das áreas de lazer, pelo barulho e falta de 

privacidade. A localização na entrada do condomínio favorece, segundo o arquiteto e 

empreendedor César Brandão (FBF), a não necessidade dos visitantes adentrarem na 

intimidade do condomínio. No caso do West Park, o arquiteto Felipe Bezerra (Ecocil), em 

entrevista a Medeiros (2001), diz que a dimensão e localização foram conseqüência de 

uma sobra de terreno, sem aproveitamento dentro do condomínio. Essa alegação vai de 

encontro à importância conferida e propagada a esses espaços pelos próprios 

empreendedores.

De modo geral, os projetos urbanísticos (vias, calçadas, localização, área de 

lazer, acessos, dimensionamento dos espaços, etc.) agradam a seus usuários. Isso fica 

claro nas entrevistas abertas e também é confirmado nos dados dos questionários 

(Anexo VIII – Gráfico 4 e Tabela 6).

Nas entrevistas aos condôminos ficou claro que o que mais agrada no projeto 

urbanístico é a amplidão dos espaços, principalmente por permitir a liberdade dos filhos 

para brincar associado à segurança. As respostas aos questionários ressaltaram também 

a importância da funcionalidade e dos padrões estéticos. A beleza parece ser 

fundamental, o corretor do Green Woods, Sr. Gerônimo, afirma que seus clientes se 

encantam com o ambiente limpo, bonito e bem cuidado, que passa a idéia de 

organização dos espaços, sendo, muitas vezes, este fator determinante para convencê-

los a residir nesses espaços fechados. 

A elaboração de mapas figura-fundo (Nolli) mostrando a relação entre espaços 

privativos e espaços comuns dentro dos condomínios estudados mostra que o percentual 

destinado às áreas comuns é bem maior no Green Village (Mapas 32, 33 e 34 abaixo). 

Aparentemente houve uma redução gradual no tempo em relação aos espaços comuns 

(área de administração, vias, áreas verdes, de esporte, equipamentos e lazer). 

Entretanto, sabe-se que na falta de legislação que controle percentuais mínimos das 

áreas de via e espaços de verdes ou de lazer nos condomínios, essa relação se define a 

partir das regras do mercado, onde pesam, de um lado, o atendimento aos desejos e 

necessidades da clientela alvo para quem estará comercializando o empreendimento, e, 

por outro, a possibilidade de crescer a margem de lucro.  
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Mapa 32 – Mapa figura-fundo mostrando as áreas privativas e comuns do
condomínio Green Village.

Fonte: Chrispim (2002). 
Nota: Trabalhado pela autora.

Mapa 33 – Mapa figura-fundo mostrando as áreas privativas e comuns
do condomínio Green Woods.
Fonte: Chrispim (2002). 
Nota: Trabalhado pela autora.
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Mapa 34 – Mapa figura-fundo mostrando as áreas privativas comuns do condomínio West
Park Boulevard.
Fonte: ECOCIL (2004).
Nota: Trabalhado pela autora

.
Ainda quanto aos aspectos urbanísticos dos empreendimentos, a pesquisa

buscou averiguar qual a realidade quanto à auto-suficiência dos condomínios fechados

estudados, no que diz respeito à infra-estrutura, quem implantou, como é mantida e quais 

os problemas existentes.

Como já exposto anteriormente, na aprovação do loteamento Green Park, foi

exigida da FBF a construção de uma lagoa de captação que eliminasse as lagoas 

existentes no terreno. Segundo o sócio entrevistado, a FBF foi prejudicada ao ser 

obrigada a construir uma lagoa bem maior que o que seria necessário à implantação do 

condomínio. Para seu advogado, apenas 20% do que foi construído resolveria o

problema do Green Village. Isso resultou em um processo judicial, ainda não concluído,

no qual a empresa exige indenização e ressarcimento dos custos. 

A FBF iniciou o projeto e realizou as escavações que bastaram naquele momento

para permitir a implantação do seu novo empreendimento. Os problemas ocasionados no 

entorno por esta obra inconclusa obrigou a Prefeitura a finalizá-la. Segundo entrevista 
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com o chefe do Setor de Toponímia da SEMURB, após a conclusão da referida lagoa 

pela Prefeitura, a mesma área foi alvo de uma ação pela Petrobrás. Esta empresa 

verificou haver uma incoerência entre a superfície e o perímetro total da área que 

permaneceu sob sua propriedade após o desmembramento e venda à FBF da gleba 

original que lhe pertencia. Apesar do somatório do perímetro incluir a área da lagoa, a 

área total citada em seu documento legal não a englobava. Assim, requereu o direito de 

propriedade do referido espaço. Mesmo já tendo investido na área, construindo a lagoa 

de uso público, a Prefeitura conferiu o direito de propriedade à Petrobrás que hoje é a 

proprietária legal desse espaço.  

A solução de esgotamento sanitário do Green Village é hoje (2003) um dos 

grandes problemas do condomínio. A fossa coletiva que recolhe os dejetos de todas as 

residências foi construída em uma área verde pública existente no outro lado da Av. 

Jaguarari. Esta ainda apresenta outro problema: o seu dimensionamento reduzido que 

obriga o condomínio contratar firmas para esvaziá-la freqüentemente. O mais 

preocupante é saber que o Green Village está com 60% de sua capacidade de ocupação. 

Se, por um lado, evitou-se a contaminação dos poços internos ao condomínio, dos quais 

a água retirada é de excelente qualidade, por outro, gerou um problema de difícil solução, 

onde estão obrigatoriamente envolvidos o próprio condomínio, a FBF e o poder público 

municipal.28

O único dos três condomínios em que foram exigidas a execução e implantação 

de uma rede de esgotamento sanitário foi o West Park. Esta, segundo o arquiteto Luciano 

Barros29, manda os dejetos que são bombeados para a estação elevatória de Cidade da 

Esperança, os quais são enviados “in natura” para o rio Potengi, como o resto dos 

esgotos da cidade, sem nenhum tratamento. 

O mesmo arquiteto chamou a atenção durante sua entrevista, que a Prefeitura 

deve começar a se preocupar com o tráfego que será gerado na Rua Nelson Freire, onde 

serão construídas 780 unidades em cinco condomínios verticais, cada um com 3 torres, 

que constituem a segunda parte do condomínio Supercondomínio West, vizinho ao 

condomínio horizontal West Park Boulevard já instalado30. A via citada, que será utilizada 

para o cesso a todos os condomínios verticais, possui trecho medindo somente 8 metros 

de largura, não possui pavimentação, nem calcadas construídas, e apresenta uma árvore 

28 Informações obtidas em entrevista com o ex-síndico do Green Village.
29 Diretor de Operações da SEMURB durante a aprovação do West Park Boulevard, Em entrevista 

realizada em 28 de novembro de 2003. 
30 Caracteriza a mesma estratégia utilizada pela FBF Empreendimentos Ltda: primeiro a 

construção do condomínio horizontal e depois de valorizada a área, é lançado o condomínio 
vertical.  
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no meio dela (Figura 37). Uma coisa interessante é não ter sido isto percebido na ocasião

da aprovação desse empreendimento, mesmo já vigorando a exigência do RITUR. 

Figura 37 – Rua Nelson Freire onde serão construídos os condomínios verticais do 
Supercondomínio West.
A via encontra-se sem pavimentação, sem passeio definido, com edificações fora de alinhamento,
e ainda, 
a existência de uma árvore no meio da caixa de rolamento.
Fonte: Silva, M. (2004). 

Quanto à energia elétrica das vias internas dos três condomínios, inicialmente,

investimentos foram feitos pelas construtoras e estão sendo repassados à concessionária

– COSERN. Nos três condomínios, os síndicos alegam que os custos de manutenção

são altíssimos, o que levou à doação de todo o equipamento existente em troca de obter 

o direito de usufruir o serviço da concessionária de energia elétrica do município. Dessa

maneira poderão resolver as queixas dos moradores sobre a iluminação das áreas 

comuns internas, que utilizam pouquíssimos postes e de má qualidade, o que torna o 

ambiente sempre muito escuro à noite.

O West Park Boulevard, segundo declaração da sua síndica, está solicitando à

CAERN, concessionária de água e esgoto do município, o direito de construir poços para 

abastecer o condomínio. Acrescenta que os custos de manutenção do jardim são muito

elevados e têm se tornado impraticável mantê-los  com água da CAERN. A autorização

para construção de poços tubulares aliviaria os altos custos de manutenção dos jardins e,

conseqüentemente, as taxas condominiais. 
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Este último condomínio também foi obrigado a construir uma lagoa de captação 

como solução da drenagem. Esta se encontra dentro da área do empreendimento e é 

hoje alvo de muitas reclamações pelos proprietários das residências mais próximas, 

incomodadas com a grande quantidade de mosquitos. 

Ao final, que há de verdade quanto à tão propagada auto-suficiência dos 

condomínios fechados? Na relação entre a lei e a forma, conclui-se que a ausência de 

normas claras que orientem esse tipo de projeto urbano tem favorecido a produção de 

novas formas urbanas e arquitetônicas que buscam o contraste com o entorno, como 

forma de se diferenciar dele. De acordo com a conveniência, os condomínios horizontais 

se apropriam de idéias pró-modernas, outras vezes anti-modernas, sem o compromisso, 

nem a preocupação de contribuir com o pensamento ou teoria urbana. Independente do 

objetivo, ajudam na construção do chamado urbanismo pós-moderno, em que nos novos 

valores estéticos, vale tudo: colar, reproduzir, inovar, transferir modelos, desde que 

consiga se destacar do todo, atrair novos clientes e garantir lucros extraordinários 

àqueles que os empreendem. 

5.2.4  Aspectos arquitetônicos (legislação própria, áreas de lazer e arquitetura 
defensiva).

A pesquisa indica que imposição de normas mais restritas quanto ao uso e à 

ocupação do solo e edificações agrada aos proprietários dos condomínios. Durante as 

entrevistas abertas, ao serem questionados sobre as regras especiais para construção, 

em sua maioria, os moradores disseram concordar com elas. Os questionários confirmam 

esse posicionamento quando em 60% das respostas são favoráveis às restrições 

impostas (21 das 35 entrevistados). Na maioria das vezes, associam as mesmas à 

valorização da área. Somente 14%, 5 de 35 entrevistados se posicionam abertamente 

contra elas (Anexo VIII – Gráfico 5 e Tabela 7).

Tomando por base essas respostas, poder-se-ia afirmar que os contratos 

restritivos impostos pelas incorporadoras são bem aceitos pelos seus clientes. Entretanto, 

as entrevistas realizadas com síndicos e administradores dos três condomínios 

mostraram que grande parte dos conflitos existentes deve-se aos condôminos terem 

construído desobedecendo às normas estabelecidas31.

A moradora do Greeen Woods, Sra. Rosângela, afirma que estas regras são 

extremamente importantes e lamenta que não estejam sendo aplicadas e fiscalizadas 

31  Um caso curioso, colocado por um dos moradores do Green Village, onde um projeto do próprio 
arquiteto e sócio da FBF Empreendimentos, César Brandão, fere as normas do condomínio 
colocando muro na fachada frontal de uma residência. 
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com mais rigor. O administrador do mesmo condomínio diz que infelizmente a 

impunidade dos primeiros projetos errados gerou direito àqueles que não querem 

obedecer às normas exigidas. Acrescenta que os maiores problemas dizem respeito aos 

recuos e aos muros internos baixos. Essa exigência, contraditoriamente, durante as 

entrevistas, foi comumente associada às moradias americanas, citadas como um ideal 

almejado (ver capítulo 2), o que foi confirmado nos dados obtidos através dos 

questionários, quando a maioria dos entrevistados, nos três condomínios pesquisados, 

respondeu de forma positiva a essa questão (Anexo VIII – Gráfico 6 e Tabela 8).

Segundo os moradores, a maioria desses problemas decorre de falhas na 

fiscalização das obras ou na exigência da prévia aprovação do projeto pela administração 

do condomínio. Esta última não tem o mesmo rigor nos três condomínios estudados. 

Percebe-se que há maior rigidez e fiscalização no West Park, que dispõe até de um 

serviço terceirizado para essa análise (pelo qual cobra-se uma taxa referente a um 

salário mínimo) e menor no Green Woods, onde várias pessoas entrevistadas remetem à 

permissividade da administração atual. Na realidade, observou-se, durante as 

entrevistas, que muitas vezes as irregularidades às normas internas ocorrem em função 

de atender a necessidades particulares especiais, como, por exemplo, aumentar o muro 

para controlar a saída dos animais domésticos ou preservar a intimidade. 

Os moradores Jussara e André, do Green Woods, alegam terem vivido inúmeros 

problemas que resultaram em vários B.O. (boletins de ocorrência) na delegacia por causa 

de divergências com a administração do condomínio. A origem dos problemas se iniciou 

pela construção de parte do muro frontal. A localização da casa em uma esquina e sua 

posição em relação ao poente, exigiu que áreas íntimas da casa se posicionassem para a 

fachada, o que levou à necessidade de um anteparo que permitisse um pouco de 

privacidade à família. Outro motivo de desentendimento e problemas foram os 

envenenamentos dos seus cães, premiados internacionalmente, e a proibição do síndico 

quanto a levá-los a passear nas vias internas do condomínio. Isso os obrigou a tornarem-

se motoristas de cachorros. São obrigados a levá-los diariamente dentro do carro até fora 

do condomínio para que possam se exercitar e fazer suas necessidades. 

A arquiteta Cypriana Pinheiro, responsável por mais de setenta projetos 

residenciais nesses três condomínios32, assim se refere à questão: 

Acho que as pessoas procuram o condomínio como uma forma de ficar 
seguros, longe da violência urbana, os muros se tornam desnecessários 
neste tipo de habitação, mas há aí a questão do público e privado. Acho 

32 Destes, 23 casas no Green Woods, 22 no Green Village, e 24 no West Park Boulevard.
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que as pessoas têm necessidade de cercar o seu domínio, muitas não 
se sentem à vontade sem o muro [...] No início dos condomínios muitas 
pessoas fecharam os muros frontais (que na convenção não deve 
existir) não se sentiam seguros, usaram até grades, principalmente no 
Green Woods, mas hoje com a cerca elétrica e guarita 24 horas a 
questão do muro está resolvida. Alguns reclamaram da falta de 
privacidade e usam portões laterais ou cercas vivas para demarcarem 
suas residências ou reservarem a área de lazer. 

Destacam-se aqui dois itens importantes: a privacidade e a arquitetura defensiva. 

A segurança se constitui um dos fatores mais importantes para os moradores dos 

condomínios estudados, o que justifica o aumento de taxas condominiais e 

melhoramentos freqüentes na sua estrutura física. Segundo o administrador do Green

Woods, os interessados em comprar imóveis neste condomínio procuram primeiro saber 

sobre o regime de portaria, número de seguranças e tipo de equipamento disponível.  

Os questionários mostram que nos três condomínios pesquisados a maioria dos 

entrevistados se sente segura em sua residência (32 de 35 das respostas) [Anexo VIII – 

Gráfico 7 e Tabela 9].

O Green Village é o único que incluiu no projeto urbanístico uma “faixa de 

segurança” que contorna todo o condomínio (um espaço reservado ao trânsito 

independente do vigilante). Possui também câmeras que acompanham todo o perímetro 

e cerca eletrificada. Mesmo assim, sofreu uma reforma recentemente que elevou o muro 

para a altura de 4.50 m e acrescentou guaritas que espreitam em direção à Cidade Nova. 

No West Park e Green Woods, muitos se declararam incomodados pela aproximação 

física com o entorno e elogiaram a existência dessa faixa de proteção do Green Village. 
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Figura 38 – Guarita para os fundos do condomínio Green Village, Rua Nelson Geraldo
Freire. Completam o quadro a desproporção dos muros, o lixo e alagamento .da via
até hoje sem pavimentação
Fonte: Silva, M. (2004). 

Mesmo com todo o aparato de segurança, os condôminos, durante as entrevistas

abertas, falam sobre tentativas de assaltos, buracos curiosos feitos nos muros externos

que justificam maiores investimentos na arquitetura defensiva. Verifica-se que o aumento

de muros, ao invés de incomodar, pela sua altura desproporcional ou limitação à

paisagem exterior, lhes dão a sensação de proteção. (Anexo VIII – Gráficos 8, 9 e 10 e

Tabela 10).

Para a maioria, as muralhas externas passam uma sensação de proteção. Esses 

dados se assemelham aos apresentados por Caldeira (2000) em São Paulo. Os 

moradores das classes mais altas tendem a perceber os muros altos como positivos, o 

enclausuramento é desejável (p. 291-293), entretanto esses muros, vistos pelos

moradores do entorno, é motivo de grande desconforto. 
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Figura 39 – Outra guarita para a Rua Nelson Geraldo Freire, fundos do condomínio
Green Village, serve para manter em vigilância a comunidade de Cidade Nova.
Fonte: Silva, M. (2004). 

Assim, crescem os muros, colocam seteiras e cercas elétricas que protegem dos 

perigos que ficam fora, do que é diferente e ameaçador. Sr. Eduardo, o administrador do

condomínio Green Woods (em entrevista realizada em 19/04/03), afirma que o entorno

não é perigoso. Entretanto, em outro momento se contradiz e afirma que o trecho dos 

fundos oferece bastante perigo, com ocorrência de assaltos em pleno meio-dia. Comenta

sobre a eficiência da cerca elétrica e conta como funcionou quando fugitivos da delegacia

de Candelária se esconderam e tentaram atravessar a área verde entre os condomínios. 

Um elemento que ganha destaque nessa discussão são os pórticos de entrada. 

As guaritas originais dos condomínios Green Village e Green Woods não atendiam 

quanto à funcionalidade. Os portões com largura muito reduzida, inadequada aos carros

importados de seus moradores, mais largos e altos que os padrões nacionais populares
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para a qual foram projetadas. Quanto à segurança, a maior falha seria obrigar o porteiro a 

se deslocar até fora da edificação para poder identificar o visitante. E por fim, quanto à

estética, foi explicitamente colocado por diversos moradores que não atendiam aos 

padrões estéticos do bom gosto, nem eram condizentes com o status dos seus 

moradores. Assim, o Green Woods já concluiu sua reforma e o Green Village já possui

um novo projeto pronto (Figuras 40 e 41). 

Figura 40 – Fotos da nova guarita do condomínio Green Woods. Mudando completamente o
projeto original, antes semelhante a do condomínio Green Village.
Fonte: Silva, M. (2004). 
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Figura 41 – Foto do pórtico de entrada do condomínio Green Village, ainda aguardando
o novo projeto.
Fonte: Silva, M. (2004). 

No West Park Boulervard, o contato entre o porteiro e o visitante é feito por um 

interfone, enquanto o primeiro está dentro de uma guarita com vidro reflexivo que não 

permite visualização de seu interior (ver Figura 13). A segurança ainda conta com 

porteiras elétricas que garantem ao visitante permanecer a uma distância razoável antes

de ser identificado como aceito e desejável dentro do condomínio. Utiliza o método de

vigilância do panótipo, descrito no capítulo 2, que gera uma grande sensação de 

desconforto ao visitante que fica sujeito à total observação (mesmo que isso não esteja

acontecendo) enquanto não é possível ver seu observador. 

O arquiteto Felipe Bezerra (um dos autores do West Park Boulevard) ressalta a

importância do pórtico no momento do lançamento do empreendimento no mercado.

Segundo ele, quando não há ainda nada construído, a fachada permite ao comprador 

uma idéia mais concreta da qualidade do produto que está sendo oferecido. Assim, os 

pórticos, além de funcionais e seguros, precisam traduzir monumentalidade e status.

A preocupação estética se estende internamente ao desenho urbano, ao

paisagismo, às áreas de lazer e ao padrão arquitetônico das residências. Estas vão do

estilo moderno ao pós-moderno, neste último caso, com destaque especial às imitações 

que introduzem elementos decorativos, coberturas e plantas, total ou parcialmente 

ditadas por estilos como o mediterrâneo e vitoriano (os preferidos, entre outros). Os 
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projetos das casas são assinados por conhecidos escritórios locais de arquitetura e, nas 

entrevistas abertas, observa-se uma saudável concorrência entre os proprietários que faz 

com que, na sua maioria, apresentem bela arquitetura. Geralmente, são construções 

produzidas com materiais nobres que tornam o conjunto mais valorizado. 

Caldeira (2000), no seu estudo sobre a cidade de São Paulo, cita que o padrão 

“clube”, agregando ao uso residencial áreas de esporte e lazer, foi introduzido aos 

condomínios verticais junto com as inovações que estimulavam o uso dos arranha-céus 

pelos mais ricos. Observa-se que esse modelo é apropriado e ampliado pelos 

condomínios horizontais. Neste estudo sobre Natal, as áreas de lazer são citadas durante 

as entrevistas, como de grande importância tanto na organização e estética dos mesmos 

(arquitetos), quanto para a sua comercialização (empreendedores e corretores). 

Teoricamente esses espaços teriam a função de sociabilizar, de promover encontros 

humanos, estimulados através da prática de esportes e lazer dos condôminos.  

Como foi discutido no capítulo 1 deste trabalho, os textos jurídicos trazem, como 

uma das justificativas para o desejo de viver em condomínios fechados, a inexistência de 

áreas de lazer adequadas providas pelo Estado. A pesquisa procurou então avaliar a real 

importância desses espaços para seus usuários quando eles tornam-se privados, bem 

cuidados, adequadamente mantidos e esteticamente agradáveis, dispondo ainda de 

equipamentos diversificados que possibilitariam diversas formas de apropriação. Assim, 

buscou-se descobrir qual o valor desses espaços de lazer e sociabilidade nesses três 

condomínios, partindo da identificação de quem usa, quando e como estas áreas. 

Os entrevistados, de modo geral, quando questionados sobre os motivos que os 

levaram a escolher morar em um condomínio horizontal, citam a liberdade e o espaço 

para as crianças. Como disse o síndico do Green Woods: “achei maravilhoso poder dar a 

oportunidade a meus filhos de brincar no meio da rua como eu fazia no interior quando 

era criança”. Outro depoimento, de uma moradora33, alega como crucial para sua decisão 

em mudar-se para o West Park a propagada existência de “um bosque com grandes 

áreas de lazer para as crianças” que a encantou.  

Apesar dos questionários apresentarem a maioria das respostas afirmativas 

(Anexo VIII – Gráfico 11 e Tabela 11),  entretanto nas entrevistas verificou-se que a 

maioria das pessoas que responderam às opções às vezes, ou sempre, usam as áreas 

de lazer do condomínio em função das crianças pequenas (entre 0 a 5 anos), para o 

“banho de sol” ou para ir ao playground, ou em alguns casos, os adolescentes34. Entre os 

33 Entrevista à moradora Jane em 10 de setembro de 2003. 
34 Uma exceção seria o West Park, onde as áreas de lazer parecem ser bastante utilizadas. Isso, 

segundo a síndica Sra. Altécia, se justifica pelo grande número de adolescentes existente ali e 
está relacionado com o alto grau de sociabilidade existente entre eles.  
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adultos, essas áreas parecem ser dispensáveis. Nas entrevistas ao Green Village, a 

aversão por compartilhar as áreas de lazer coletivas foi quase unânime; afirmaram não 

precisar, nem gostar de freqüentá-las.  

Segundo Ricardo Abreu35, proprietário da Abreu Imóveis e um dos incorporadores 

do empreendimento West Park, as áreas de lazer devem somente conter equipamentos 

como quadras de tênis e squash e outros esportes praticados normalmente pelas 

pessoas mais ricas, cujo gosto é mais sofisticado. As piscinas são dispensáveis, seriam 

equipamentos privativos construídos pelos próprios condôminos.

Ao final da pesquisa, concluiu-se que estes espaços são na verdade sub-

utilizados. As formas de lazer mais praticadas acontecem, na maior parte das vezes, fora 

do condomínio, no interior das áreas de lazer privativas (a maioria das casas dispõe de 

piscinas e outros espaços de lazer particulares), ou, ainda, nas ruas dos condomínios. 

Nestas, uma cena comum são turmas de crianças correndo de bicicleta ou reunidas 

brincando, se contrapondo às áreas de lazer vazias, apesar de terem sido especialmente 

produzidas para esta finalidade (Figura 42).  

Se o objetivo dessas áreas livres de lazer seria promover o encontro, ao que 

acrescentaríamos as trocas levando à educação e sociabilizarão como objetivos mais 

amplos a serem buscados, perguntamos então se esse resultado poderia resultar de um 

equívoco projetual, onde a forma não é capaz de estimular a ação pretendida? Fica 

evidente também o desejo ao isolamento e à privacidade, citada acima pela arquiteta e 

também por diversos entrevistados. Essa vontade parece mais acirrada quanto mais ricos 

são os entrevistados. Isso reafirma a idéia de que o desejo de viver em comunidade faz 

parte mais do imaginário americano das gated communities, do que da realidade 

brasileira.

35 Mesa redonda sobre condomínios fechados, ocorrida durante congresso de iniciação científica 
da Universidade Potiguar, em 2002. 
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Figura 42 – Foto na Rua Manoel de Castro, atrás do condomínio West Park, final de semana, a 
criançada brincando na rua, seria por falta de opção de praças apropriadas na vizinhança?
Fonte: Silva, M. (2004). 

5.2.5 Aspectos sociopolíticos e culturais (homogeneidade, mobilidade, cidadania e
participação)

5.2.5.1 A população dos condomínios

Ao traçar o perfil socioeconômico de moradores dos condomínios fechados no 

Brasil, Zacabi (2002) descreve que, em sua maioria, estes são casais com idade entre 35

e 45 anos e dois a três filhos menores de 15 anos. São executivos, profissionais liberais e 

comerciantes com renda entre 7 e 15 mil reais. 

Esta descrição é confirmada nos dados obtidos tanto nas entrevistas, quanto nos 

questionários aplicados. O perfil dos condôminos pesquisados mostra que auferem renda 

mensal familiar entre média e alta, casados, possuem de um a três filhos (entre crianças

e adolescentes), e são, em sua maioria, profissionais liberais ou funcionários públicos36, e 

se encontram dentro de uma faixa etária predominante entre 40 e 50 anos de idade. 

36 O grande número de funcionários públicos é explicado quando trata as características da
população natalense (ver capítulo 3). 
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Algumas pequenas diferenças entre estes empreendimentos aparecem nas palavras dos 

síndicos, administradores, empreendedores e moradores entrevistados.  

O empreendedor da construtora FBF Empreendimentos Ltda37 descreve os 

compradores do condomínio Green Village como “classe A”, com idade entre 40 e 50 

anos, a maioria de natalenses que já residia confortavelmente em imóveis próprios 

localizados em outros bairros nobres da cidade. Isso justificaria a falta de pressa para 

construção da nova casa e a baixa taxa de ocupação apresentada pelo empreendimento 

que, apesar de ter sido o primeiro lançado no mercado, ainda apresenta um percentual 

de ocupação semelhante ou inferior aos dois outros condomínios estudados, em torno de 

60% (Anexo VIII – Figuras 12 e Tabela 12). Acrescenta que os compradores do Green

Woods eram, em geral, mais jovens, com idade média entre 23 e 30 anos, com poucos 

filhos ou recém-casados e com algum capital guardado para investir. Muitos procuravam 

um imóvel que lhes permitisse fugir do aluguel. Normalmente investiram na aquisição do 

terreno utilizando o prazo máximo de quarenta parcelas e, somente depois de concluída 

a compra do lote, iniciaram a construção da casa.  

Os dados sobre o Green Woods são confirmados e complementados pelos ex-

síndicos e moradores, Sra. Rosangela e Sr. Marcos38. Segundo eles, a jovem população 

do mesmo contava com a presença de muitos recém-casados, mas também continha a 

existência de um grupo de pessoas idosas. Quanto às profissões dos proprietários, 

afirmam serem, em sua maioria, empresários de classe média ou profissionais liberais. 

Asseguram que muitos moradores são provenientes de outros estados, grande parte de 

São Paulo, os quais em geral têm “alto poder financeiro, possuem carros luxuosos e suas 

residências são pagas pela empresa”. 

Sobre os moradores do West Park Boulevard, segundo a atual síndica, o que 

predomina são jovens casais com dois filhos, normalmente crianças e adolescentes. As 

pessoas com idade entre 50 e 60 anos correspondem aproximadamente a 3% dos 

moradores. Destaca que o número de separados é mínimo. A variação da renda familiar 

oscila de média a alta. Chama a atenção sobre a existência de alguns grupos de 

profissionais, entre os quais juízes, promotores e contadores, e faz relação com o novo 

complexo do poder judiciário instalado nas proximidades, comentado no capitulo três39.

37 César Brandão, entrevista realizada no dia 09 de abril de 2003. 
38 Entrevista a Rosangela e Marcos Vinicius, moradores e ex-síndicos do Green Woods, realizada 

em 14 de julho de 2003.
39 Entre as respostas sobre profissões dos proprietários nos questionários há uma predominância 

de profissionais liberais e funcionários públicos. Analisando individualmente, no Condomínio 
Green Village, as profissões mais presentes foram: Economista, Funcionário Público Federal e 
Empresário; no Condomínio Green Woods as mais freqüentes foram: Advogado, Contador e 
Engenheiro Civil, e no Condomínio West Park as predominantes foram: Médico e Engenheiro 
Civil.
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Além das descrições dadas pelas entrevistas colocadas acima, a aplicação dos 

questionários confirmou ou acrescentou mais alguns dados que contribuíram na 

identificação do perfil dos moradores, como, por exemplo: mostram o elevado número de 

entrevistados que possuem entre uma e três crianças com menos de 16 anos na casa 

(64%). Outro dado confirmado foi a idade dos chefes de família: a idade média variou 

entre 30 e 71 anos40 e média de 48 anos, com predominância do sexo masculino (Anexo 

VIII – Gráfico 13 e Tabelas 13 e 14).

Os questionários quantificaram o que seria a renda média/alta citada nas 

entrevistas. A maior parte dos chefes de família, nos três condomínios, respondeu ganhar 

acima de 30 salários mínimos41, possuir em média dois carros, e 69% deles dispõem de 

um ou mais empregados domésticos com carteira assinada (Anexo VIII – Gráficos 14 e 

15 e Tabelas 15, 16 e 17).

Um dado interessante, e que fica explícito nesse gráfico, diz respeito ao início da 

comercialização do Green Village, que, em função de ter sido o primeiro empreendimento 

do tipo lançado na cidade, sofreu inicialmente dificuldades em sua comercialização. O 

custo de introduzir uma novidade no mercado foi o rebaixamento forçado nos preços e 

aumento nas facilidades do parcelamento, o que atraiu inicialmente pessoas com padrão 

econômico mais baixo. Segundo ex-síndico do Green Village42, muitas dessas pessoas 

hoje não mais teriam condições de adquirir os seus lotes, em função do processo de 

valorização agressivo que deslanchou nos últimos anos. Hoje este condomínio revela os 

preços mais elevados dentre os três pesquisados. Isso tem gerado problemas de 

discriminação entre os moradores, que querem forçar os mais antigos, cujas casas são 

de padrão mais modesto, a reformarem suas residências, alegando que eles enfeiam e 

desvalorizam o ambiente. Isso ficou claro nas entrevistas realizadas com os moradores. 

Um deles coloca claramente: “se eles não podem viver no padrão do condomínio, que se 

retirem”. Por outro lado, entrevistando o vizinho deste último, morador de uma das 

residências mais simples do condomínio, este confirma a pressão sofrida e que diz sentir-

se estigmatizado dentro do condomínio. 

A elitização da área fica também referendada nos dados obtidos sobre o grau de 

instrução de seus moradores. Nos três condomínios predominaram as opções “superior 

completo” ou “pós-graduado” (74%, ou 28 de 35). No Green Vilage foram 72% das 

respostas enquadradas nestas categorias (5 de 7); no Green Woods e West Park, 60% ( 

9 de 15) e (12 de 15) 92%, respectivamente (Anexo VIII – Gráfico 16 e Tabela 18).

40 Importante lembrar que os primeiros foram lançados em 1996, portanto há quase 7 anos. 
41 O salário mínimo vigente é de R$ 240,00. A renda média dos chefes de família do bairro 

Candelária é de 14,12 salários mínimos. 
42 Sr. Marconi Chaga, na ocasião síndico do Green Village.
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Dados sobre a mobilidade local e tipo de moradia anterior, reforçam o perfil dos 

moradores, enfatizando o padrão diferenciado, mais elitizado, do Green Village. Na sua 

maioria, vieram de áreas nobres da cidade, como Petrópolis, Ponta Negra e Cidade 

Jardim (Anexo VIII – Gráfico 17). Outro dado que comprova isso é o tipo de moradia 

anterior, 5 de 7 dos entrevistados do Green Village e 7 dos 13 do West Park moravam em 

apartamentos. No Green Woods, 11 do total de 15 entrevistados responderam residir 

anteriormente em casa (Anexo VIII – Gráfico 18). Segundo Costa (200), como mostrado 

no capítulo 3 deste trabalho, essa seria uma característica da elite natalense, morar em 

prédios de apartamentos.

Os dados sobre densidade domiciliar contradizem a regra geral – áreas de alta 

renda com menores famílias. Enquanto a média da cidade é 3.99 pessoas por residência 

(IBGE, 2003), entre os entrevistados, 79% das residências têm 4 ou mais indivíduos 

(excluindo empregados). Isso está em sintonia com a caracterização da maioria das 

famílias que ali reside, casais com filhos (Anexo VIII – Gráfico 19 e Tabela 19).

Os resultados da pesquisa levam a crer que a cidade vive intensamente o 

crescimento da “cultura do medo”, grande responsável pelo crescimento do padrão 

fortificado (CALDEIRA, 2000). Essa pode ser uma explicação possível para a ”segurança” 

não ter sido tão citada como fator atrativo no Green Village, tanto quanto foi pelos outros 

condomínios lançados posteriormente. Quando questionados sobre as razões que os 

levaram a morar num condomínio fechado, a “segurança” prevaleceu. Entretanto, com 

menor ênfase no Green Village. Parece favorecer para isto a influência dos meios de 

comunicação, explorando dados e notícias sobre a violência urbana, mostrando o 

requinte dos assaltos praticados na cidade, há pouco tempo associada a uma vida pacata 

e tranqüila. Soma-se a isso a eleição do tema como prioridade do governo brasileiro e a 

transformação de marginais em famosas figuras nacionais. É quase impossível ficar 

imune. Acredita-se que estes fatores têm contribuído para elevar o grau de sentimento de 

necessidade de autoproteção, que se estima não condizente aos números reais da 

violência urbana na cidade. Vislumbra-se aqui a possibilidade de realizar interessantes 

pesquisas relacionando estes temas (Anexo VIII – Gráfico 20 e Tabela 20).

As respostas obtidas sobre a questão: “o que chamou atenção na propaganda 

veiculada quando na compra de seu imóvel?”, confirmam a idéia introduzida no parágrafo 

anterior. Por outro lado, se nas entrevistas aparece de forma clara que um dos motivos 

para a mudança de residência para o condomínio foi a possibilidade de criar os filhos 

com liberdade, como já exposto anteriormente, observa-se entre as respostas dos 

questionários que inexiste a opção de forma explícita. Também não aparece a opção pela 

vida em comunidade (Anexo VIII – Gráfico 21 e Tabela 21).
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 O somatório do exposto mostra a elitização da área, pela introdução de pessoas 

que procuram a tranqüilidade da convivência com pessoas “do mesmo nível”. “Os iguais” 

buscam ambiente onde eles próprios e os filhos possam se relacionar com outros de 

condição financeira e social semelhante. Textualmente colocado pelos entrevistados, 

este fator surge nas entrevistas como relevante ao escolher esta opção de moradia. No 

aspecto social, valores tradicionais da família foram diversas vezes citados, como a 

convivência com “famílias estruturadas” e o reduzido número de moradores divorciados, 

pode ser interpretado como se percebem seres especiais, diferentes do que ficou fora 

dos muros. Entretanto, essa pretensa imagem de paz e tranqüilidade é desmontada nos 

relatos dos síndicos e dos próprios moradores acerca dos conflitos vividos internamente. 

Problemas com adolescentes rebeldes que dirigem sem carteira infringindo às normas de 

velocidade máxima, ou destruindo equipamentos caros do condomínio43, comprovam a 

dificuldade em se controlar os conflitos fruto das relações humanas; mesmo quando o 

espaço é organizado e planejado, as normas são rigorosamente pensadas para fabricar 

um novo “Jardim do Éden”. 

Um último ponto a ser comentado, a existência no West Park Boulervard de um 

circuito interno de TV que possibilita aos moradores visualizar 24 horas, de forma 

exclusiva, diversos espaços comuns do condomínio, como a área de lazer e guarita 

gerando um controle de todos sobre todos, potencializando o voyeurismo, o desejo de 

exposição, a vigilância sem coerção, mas com sedução, enfim, a materialização do 

sinóptico de Bauman (ver capítulo 1). 

Ao mesmo tempo em que se ergue o muro com o intuito explícito de isolamento, 

apartando o que fica dentro do restante da cidade, são construídas novas relações e 

conflitos. Para dimensionar a real distância, possivelmente quilométrica, entre as duas 

realidades separadas fisicamente por 15 centímetros de espessura, faz-se necessário 

conhecer também as características, necessidades e problemas daqueles que residem 

do outro lado.  

5.2.5.2 Os vizinhos 

Quem são os moradores do entorno? Como eles percebem os condomínios e 

seus moradores e como são percebidos por eles? Que conflitos resultam dessa 

convivência? Estas perguntas orientaram a pesquisa que será exposta neste item. 

Os 71 moradores pesquisados do entorno apresentaram entre si, e também em 

relação aos condôminos, uma grande variedade quanto ao padrão de vida, grau de 

43 Na entrevista com o Sr. Eduardo, administrador do Green Woods, o mesmo comentou sobre 
adolescentes que se divertiam jogando coisas no seu interior de um dos poços de 
abastecimento d’água do condomínio, que acabou na inutilização do mesmo. 
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escolaridade, renda e, conseqüentemente, visões igualmente diversas sobre problemas 

vivenciados e sobre as vantagens ou desvantagens trazidas por estes empreendimentos 

para a área. 

Mesmo apresentando um perfil bem variado, observa-se que o entorno é, na sua 

maior parte, bem mais pobre que a nova população que se instalou nos condomínios. A 

renda predominante fica entre zero e três salários mínimos (43%); destes, 23% ganham 

menos de um salário. Somente 12% alegaram ter renda maior que 10 salários, dos quais 

somente 3% responderam auferir renda maior que 30 salários.  

Tabela 8 - Mostra a renda dos entrevistados moradores no entorno. 

Respostas Freqüências % 
Entre 0 e 1 16 23%

> 1 e <3 14 20%
>3 e <5 10 14%

>5 e <10 4 6%
>10 e <20 4 6%
>20 e <30 2 3%

>30 2 3%
NR 19 27%

Total 71 100%

Os dados em separado mostram que o trecho o qual concentra rendimentos 

superiores a 10 salários mínimos é o da Rua Raimundo Chaves (hoje Libânia Galvão), 

que tem frente para o West Park Boulevard. Inclusive aí também se encontra o maior 

número de pessoas que não responderam essa questão. Outros dados ajudam na 

demonstração do poder aquisitivo do entorno, os que mostram que somente 45% dos 

residentes possuem carros44 e que 80% não têm empregados domésticos: 

Tabela 9 - Tabela com número de entrevistados que dispõem de empregados domésticos. 

Respostas Freqüências % 
Nenhum 53 75%

C/ carteira assinada 3 4%
Diarista 5 7%

NS 0 0%
NR 10 14%

Total 71 100% 

44 O número de NR (não respondeu) concentra-se nas áreas mais pobres, provavelmente não 
possuidores de carros. 
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 Gráfico 6 – Renda familiar do entorno por trecho pesquisado.

Tabela 10 - número de entrevistados que possuem carro no entorno.

Respostas Freqüências %
sim 32 45%
não 34 48%
NS 0 0%
NR 5 7%

Total 71 100%

Ao contrário dos condomínios, a maioria das famílias tem, como chefes, mulheres.

Tabela 11 - Número de entrevistados que possuem como chefe da família mulheres.

Respostas Freqüências %
Masculino 33 46%
Feminino 37 52%

NR 1 1%
Total 71 100%
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Conhecer a escolaridade e profissão dos entrevistados ajuda a confirmar os 

dados de renda, os quais as pessoas naturalmente tentam omitir. Observa-se que os

maiores rendimentos coincidem com os trechos onde os proprietários têm empregos mais 

qualificados e os graus de instrução mais elevados, como na Rua Raimundo Chaves.

Trabalhos que requisitam baixa ou nenhuma capacitação, como lavadeira, motorista, do

lar, pedreiro, manicure, doméstica, mecânico, auxiliar de serviços gerais, carregador,

gesseiro, entre outros, além de grande número de desempregados, revelam alto índice

de respostas nos locais onde se concentram os menos favorecidos financeiramente,

como parte da Rua Manoel de Castro e Travessa dos Potiguares.
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Gráfico 7 – Escolaridade dos entrevistados no entorno.
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Tabela 12 – Dados gerais sobre a escolaridade dos entrevistados no entorno. 

Respostas Freqüências % 
nenhum 4 6%
1º grau 

incompleto 
30

42%
1º grau completo 7 10%

2º grau 
incompleto 

1
1%

2º grau completo 19 27%
Superior 

incompleto 
2

3%
Superior 
completo 

5
7%

NS 2 3%
NR 1 1%

Total 71 100%

Os conflitos entre os protegidos pelos muros e o exterior pode ser percebido 

através da questão sobre o que pensam do condomínio ter se implantado próximo à sua 

residência. Responderam:

Tabela 13 – Opinião geral sobre a implantação do condomínio no bairro. 

Respostas Freqüências % 
Ótimo 15 21%
Bom 28 39%

Regular 5 7%
Ruim 10 14%

Péssimo 5 7%
Indiferente 5 7%

NS 2 3%
NR 1 1%

Total 71 100% 
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Gráfico 8 - Opinião geral do entorno sobre implantação dos condomínios próximos à sua
residência.

De modo geral, o entorno mostrou-se favorável à instalação dos condomínios na 

área. Entretanto, observando esses dados separadamente, as regiões mais beneficiadas,

Rua Raimundo Chaves e Travessa dos Potiguares, respondem, quase que em 

unanimidade, de forma positiva. Nesta última, uma área de invasão que concentra

pessoas de renda muito baixa, os moradores demonstram-se muito satisfeitos com a

valorização da área pela proximidade com pessoas “bacanas”, modo como descrevem o

alto nível social e econômico dos condôminos. Os moradores da Rua Raimundo Chaves 

agradecem à chegada do condomínio West Park a drenagem e pavimentação, uma 

antiga reivindicação das pessoas locais nunca antes atendida pelos órgãos públicos.

Diferentemente, nos trechos localizados nos fundos dos dois condomínios, Green Woods 

e West Park, as opiniões negativas são mais freqüentes. Os pontos que mais incomodam 

ficam expostos ao justificarem suas respostas à questão anterior. Acham que vieram 

atrapalhar seus percursos diários, reclamam o fechamento da área a qual deixa-os 

isolados, dos alagamentos, do muro do condomínio, do lixo. Entre os que residem na Rua
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Eleuzes Magno, há grandes divergências quanto aos benefícios da lagoa. Abaixo são

apresentados gráficos e tabelas com resultados dos questionários por trecho pesquisado. 

Tabelas 14, 15 e 16 – Opinião dos moradores da Rua Eleuzes Magno, trechos A e B e resumo,
sobre a implantação do condomínio no bairro. 

Trecho A - Rua Eleuzes Magno:

INSATISFAÇÃO: SATISFAÇÃO:

Razões % Razões %

Desvalorizou as casas devido às lagoas 50 Valorizou a região 50

Trecho B - Rua Eleuzes Magno:

INSATISFAÇÃO: SATISFAÇÃO:
Razões % Razões %

Desvalorizou as casas devido às 
lagoas

10
Valorizou a região

20

Sem hospitais 10 Trouxe moradores para o bairro 10
Sem áreas de lazer 10 Acabou com o matagal existente 10
Sem representante comunitário 20 Melhorou bairro com o calçamento 10

Resumo - Rua Eleuzes Magno: 

Satisfação Insatisfação
Trecho A 50% 50%
Trecho B 50% 50%

Rua Eleuzes
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10%

20%
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40%
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60%

Satisfação Insatisfação

Trecho A

Trecho B

Gráfico 9 – Opinião dos moradores da Rua Eleuzes Magno, trechos A e B
e resumo, sobre a implantação do condomínio no bairro.
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Tabelas 17, 18 e 19 – Opinião dos moradores da Rua Manoel de Castro, trechos C e D e resumo,
sobre a implantação do condomínio no bairro. 

         Trecho C - Rua Manuel de Castro: 

INSATISFAÇÃO: SATISFAÇÃO:

Razões % Razões %

Impossibilitou o acesso à Rua Jaguarari 10 Trouxe mais segurança 10

Falta acesso à Rua dos Potiguares 10

Falta Privacidade 10

Deixou a população presa na rua 10

Deixou a área mais perigosa 10

O muro do condomínio impedia a visão 10

Prejudica a ventilação 10

Causa alagamentos 10

Portão do lixo do condomínio é em
frente a casa

10

Trecho D - Manuel de Castro: 

INSATISFAÇÃO: SATISFAÇÃO:
Razões % Razões %

Impossibilitou o acesso à Rua Jaguarari 17,5 Trouxe mais segurança 16,5
Deixou a população presa na rua 

16,5
Acabou com o matagal 
existente

16,5

Aumentou o trânsito, ficando assim mais 
perigoso

16,5
O terreno baldio trazia insetos 

16,5

        Resumo - Rua Manoel de Castro 

Satisfação Insatisfação
Trecho C 10% 90%
Trecho D 49,5% 50,5%

Rua Manuel de Castro

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Satisfação Insatisfação

Trecho C

Trecho D
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    Gráfico 10 – Opinião dos moradores da Rua Manoel de Castro,
 trechos C e D sobre a implantação do condomínio no bairro. 

Tabelas 20, 21 e 22 – Opinião dos moradores da Rua Nelson Geraldo Freire, trechos E e F e 
resumo, sobre a implantação do condomínio no bairro.

Trecho E – Nelson Geraldo Freire: 

INSATISFAÇÃO: SATISFAÇÃO:
Razões % Razões %

Trouxe mais calor para a região 12,5 Trouxe mais segurança 12,5

Fechou a passagem 12,5 Acabou com o matagal existente 25

Escorre água do condomínio 12,5
Falta pavimentação 12,5
Sem posto policial 12,5

         Trecho F – Nelson Geraldo Freire:

SATISFAÇÃO:
Razões %

Valorização da área 100

          Resumo - Rua Nelson Geraldo Freire: 

Satisfação Insatisfação
Trecho E 37,5% 62,5%
Trecho F 100% 0%

Rua Nelson Geraldo Freire

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Satisfação Insatisfação

Trecho E

Trecho F

Gráfico 11 – Opinião dos moradores da Rua Nelson Geraldo Freire, 
   trechos E e F sobre a implantação do condomínio no bairro. 

Tabela 23  – Opinião dos moradores da Rua Raimundo Chaves (atual Libânia Galvão) sobre a 
implantação do condomínio no bairro. 

         Trecho G – Raimundo Chaves: 

SATISFAÇÃO:

Razões %

Trouxe mais segurança 12,5
Valorização da área 68,75
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Trouxe drenagem 6,25
Trouxe calçamento 12,5

Total 100

Rua Raimundo Chaves
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 Gráfico 12 – Opinião dos moradores da Rua Raimundo Chaves
  sobre a implantação do condomínio no bairro. 

Tabela 24–Opinião dos moradores da Travessa dos Potiguares sobre a implantação do
condomínio no bairro. 

         Trecho H – Travessa dos Potiguares: 

SATISFAÇÃO:
Razões %

Trouxe mais segurança 8,3
Valorização da área 50
Trouxe drenagem 16,7
Trouxe calçamento 25
Total 100

Rua dos Potiguares
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  Gráfico 13 – Opinião dos moradores da Travessa dos Potiguares sobre
  a implantação do condomínio no bairro. 
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5.2.5.3 Breves considerações sobre participação popular e cidadania. 

Os conflitos existentes tanto na convivência do interior versus exterior, quanto na 

relação interna dos condomínios, estão permeados por questões sociais e culturais 

desses agrupamentos humanos. Quanto isso, a pesquisa busca apresentar, mesmo que 

de forma breve, algumas questões quanto à participação e cidadania pertinentes ao 

tema.

Os síndicos entrevistados são unânimes quando reclamam da pouca participação 

nas reuniões. Segundo a Sra. Altécia, do West Park Boulevard, quando muito, esta chega 

a um terço dos moradores. Sr. Janildo, síndico do Green Woods, afirma que, se a pauta 

da reunião inclui aumento das taxas condominiais, a participação chega ao máximo de 

40% de participação dos moradores. 

Entretanto, as entrevistas mostram que mesmo sem participar, os condôminos 

conhecem seus direitos e lutam por eles quando são de seu interesse, seja este comum 

(como a concessão da área verde ou a necessidade de colocar transporte público para 

seus funcionários), ou interesses pessoais, como criar seus animais de estimação, motivo 

de grandes conflitos entre moradores e administradores.  

Quanto ao grau de participação, o quadro não é diferente fora das muralhas. As 

lideranças comunitárias queixam-se da falta de participação de seus associados. Os 

moradores em sua maioria respondem não participar de nenhum tipo de associação de 

moradores ou fazer parte de movimento popular do bairro ou da cidade (80% dos 

questionários respondidos no entorno). Demonstram uma total falta de interesse sobre o 

assunto45. Nas áreas mais pobres, identificou-se durante as entrevistas que, apesar da 

grande maioria conhecer as lideranças e as associações de moradores, eles afirmam não 

participar por falta de tempo ou por simplesmente não gostar. 

Tabela 25– Respostas do entorno quanto à participação dos moradores em associações de 
moradores ou movimentos populares do bairro ou da cidade: 

Respostas Freqüências % 
Sim 11 15%
Não 57 80%

Às vezes 2 3% 
NS 1 1%
NR 0 0%

Total 71 100% 

45 Um fato interessante foi ser um dos líderes, um militar, carioca, aposentado, que reside na área 
próxima às lagoas numa boa casa, ser o representante dos favelados da travessa dos 
potiguares. Estudos sobre a não representatividade das lideranças comunitárias como um dos 
problemas importantes da participação popular, foram colocados pela profª. Ilza Leão (UFRN), 
no Seminário sobre a Cidade do Natal, promovido pela PMN, em dezembro de 2002. 
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Por outro lado, buscou-se perceber a questão dos deveres de cidadão, 

investigando sobre o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o qual todos 

deveriam ter conhecimento e contribuir, teoricamente, em benefício de uma melhoria da 

cidade. Os dados colhidos sobre o pagamento do IPTU, fora dos muros, mostram a 

seguinte tabela: 

Tabela 26 - Gráfico sobre pagamento de IPTU pelos moradores do entorno. 

Respostas Freqüências % 
Não paga 18 25%

Paga e acha valor alto 10 14%

Paga e acha valor justo 11 15%
É isento 3 4%

NS 6 8%
NR 23 32%

Total 71 100% 

No entorno, a maioria não paga IPTU. Os menos favorecidos alegam estar 

incluído nas isenções ou a total falta de condições financeiras. O grande índice de 

respostas na opção “não sabe” demonstra o desinteresse em expor a informação, pode 

ser um indicativo de que não querem expor a situação de irregularidade dos seus 

imóveis. Entretanto, entre aqueles que apresentam maior renda ainda há quem justifique 

o não pagamento alegando a falta de investimentos públicos. Interessante perceber que 

mesmo os mais beneficiados afirmam não pagar ou mesmo que os valores são elevados 

(ver gráfico, os moradores da Rua Raimundo Chaves – hoje, Libânia Galvão).  

Por outro lado, a pesquisa procura observar essa mesma questão dentro dos 

condomínios. Nas entrevistas, muitos colocaram se sentirem desprestigiados pela 

Prefeitura e mesmo injustiçados. Alegam fazerem parte de uma área que não traz 

problemas ao poder público, que se mantêm por conta própria e, mesmo assim, 

dificilmente são atendidos nos seus pleitos, além de pagar um IPTU muito alto. Nos 

questionários aplicados somente um entrevistado afirmou não pagar (1 de 35), mas um 

percentual alto de 43% (15 de 35) reclamam do alto valor pago (Anexo VIII – Gráfico 22 e 

Tabela 22). 
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  Gráfico 14 – Respostas sobre pagamento do IPTU pelo entorno, separadamente, por trechos.

Para o advogado dos condomínios, o poder público deveria estimular os

condomínios horizontais, pois estes permitem que a cidade cresça de forma organizada e 

com custo baixíssimo de manutenção para os cofres públicos. Acrescenta que os 

condomínios, aqui estudados, seriam a única área da cidade onde há uma adimplência

de 100% quanto ao pagamento desse imposto. Na amostra realizada com questionários, 

somente 86%  responderam pagar o IPTU. Desses, 43% declararam ainda achar o valor

alto. Segundo informações da Secretaria de Tributação46, alguns moradores encontram-

se atrasados quanto aos pagamentos dos seus IPTUs e muitas dessas residências ainda

pagam imposto sobre o lote vazio, sem edificação, o que será corrigido em breve com um 

recadastramento que está sendo realizado por este órgão. 

São claros os benefícios recebidos de forma diferenciada pelos condôminos e 

pelos seus vizinhos. As relações de poder e políticas que permitem a apropriação de

maiores vantagens do poder público por aqueles que já detêm melhores condições de

vida, têm se repetido historicamente no Brasil. O quadro apresentado de esvaziamento

dos movimentos populares, que se repete na maior parte da cidade, é preocupante

quando percebemos que seria a chave que possibilitaria pressionar o poder público e

conseguir que suas reivindicações fossem atendidas. Entender que a cidadania

pressupõe direitos e deveres, prioridade ao interesse coletivo ante o individual, nos leva a 

crer que esse conceito hoje tão divulgado, está muitas vezes sendo compreendido e

46 Informação obtida com técnicos da Secretaria Municipal de Tributação em janeiro de 2004.
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levado adiante somente no que toca aos seus benefícios, ignorando todo e qualquer ônus 

individualizado.  

5.2.6 Aspectos mercadológicos (mobilidade e valorização imobiliária) 

Neste item, foram pesquisados dados sobre mobilidade, valorização imobiliária, 

incluindo estratégias de comercialização. Inicialmente, buscou-se dados sobre a 

mobilidade na área de entorno, na intenção de se descobrir se há um processo de 

expulsão paulatino da comunidade que ali reside. Os dados pesquisados sobre 

mobilidade mostram que 53% dos moradores estão no mesmo local há mais de dez 

anos. Desses, 28% há mais de 20 anos. 

Tabela 27 - Sobre tempo de moradia dos residentes no entorno. 

Respostas Freqüências % 

Menos de 01 9 13%

Entre 01 e 05 10 14%

Entre 05 e 10 13 18%

Entre 10 e 20 18 25%
Mais de 20 20 28%

NR 1 1%
Total 71 100% 

Separadamente, não há uma relação clara de áreas mais valorizadas e maior 

mobilidade, como se pensou inicialmente: 
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Gráfico 15 – Gráfico sobre tempo de moradia dos residentes do entorno, separadamente,

por  trechos.

Entre os entrevistados que nem sempre moraram no mesmo local, a maioria 

afirmou ter a casa como residência precedente, o que está de acordo com a relação 

mostrada anteriormente entre a verticalização e a elitização em Natal: morar em 

apartamento seria opção dos mais abastados.

Tabela 28 - Sobre tipo de moradia anterior dos moradores do entorno.

Respostas Freqüências %
Casa 39 55%

Apartamento 5 7%
Vila 1 1%
NR 26 37%

Total 71 100%
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Gráfico 16 – Gráfico sobre tipo de moradia anterior do entorno. Provenientes de apartamentos
somente nos trechos onde os moradores apresentam maiores rendas.

A densidade domiciliar alta é outro dado importante normalmente associado às

áreas mais carentes. No caso, 65 % das residências têm mais de 4 moradores, e desses

40% mais de 5, número bem superior à média de Natal (3,99%). 

Tabela 29 - Sobre tipo de moradia número de pessoas na casa (incluindo crianças e excetuando
empregados)

Respostas Freqüências %
02 9 13%
03 15 21%
04 17 24%
05 29 41%
NR 1 1%

Total 71 100%

Esses dados, se associados, permitem a confirmação de que o padrão residencial 

é carente e que não houve grandes alterações da população residente no entorno após a 

chagada dos condomínios. Também, não se verifica uma melhoria nas condições de 

habitabilidade daqueles que residem no entorno, ou melhor dizendo, os melhoramentos

que chegaram com os condomínios somente favoreceram algumas partes dessa

vizinhança, aquelas antes já mais valorizadas. Em contraposição, no interior dos 

condomínios há uma valorização desenfreada nos seus imóveis, como mostramos a 

seguir.

Como já citado, o Green Village, por ter sido o primeiro a ser construído, sofreu as 

desventuras do seu pioneirismo, tanto pelo desconhecimento dessa forma de habitar,

tanto por ser a área pouco habitada, isolada, próxima a uma área com problemas de
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alagamento. Segundo a FBF Empreendimentos Ltda, a dificuldade de comercializar os 

primeiros lotes fez com que se criassem inúmeras facilidades (baixo custo dos imóveis e 

financiamentos acessíveis). Um segundo momento, quando os condomínios passaram a 

ser vistos como uma excelente opção de moradia, as facilidades do parcelamento, a 

disponibilidade de áreas de lazer e a existência de moradores com alto poder aquisitivo 

fizeram dele o mais valorizado. O preço por metro quadrado destes espaços pode ser 

hoje comparado aos das áreas mais valorizadas da cidade, como Ponta Negra, Areia 

Preta e Tirol. 

Como exemplo, uma residência com área em torno de 180.00 m² no Green 

Woods foi vendida em meados de 2003 pelo valor de 310.00 reais (dados da entrevista 

ao administrador deste condomínio), isso equivale a um metro quadrado de R$ 1.720,00. 

A pesquisa de Bastos (2004), com base em entrevistas e pesquisa em jornais, afirma que 

os maiores preços do metro quadrado de apartamentos no ano de 2003 foram 

observados em Ponta Negra onde chegam a R$ 2.003,00, em Areia preta chegam até R$  

2.045,00 e no Tirol até R$ 1.725,00. 

Ainda, o empresário acrescenta que as amarguras sofridas na comercialização do 

Green Village e a necessidade de reaver os investimentos realizados (aquisição do 

terreno pago em módicas prestações à Petros, infra-estrutura instalada internamente, 

melhorias na Av. Jaguarari e obras da lagoa), exigiram que eles projetassem um 

condomínio com lotes menores, e área de lazer modesta, acessível para uma classe de 

menor renda e que teria um maior número de potenciais compradores. O sucesso do 

objetivo pretendido traduziu-se na rápida comercialização e ocupação do Green Woods,

que usufruiu as vantagens de chegar depois, quando a área já se encontrava mais 

povoada, mais valorizada e por oferecer lotes de padrão menos sofisticado.  

O sucesso na comercialização do último dos três condomínios, o West Park 

Boulevard, é confirmado com os dados de que 70% dos imóveis haviam sido vendidos 

antes do lançamento oficial do condomínio. Segundo o corretor da Abreu Imóveis, a 

estratégia utilizada foi identificar os clientes em potencial e fazer uma divulgação boca-a-

boca. Ajudou também um jantar na Federação das Indústrias do RN, onde foi 

apresentado o empreendimento em primeira mão.  Segundo ele, a credibilidade das 

empresas incorporadoras, aliada aos releases e notas divulgadas pela empresa, foi a 

principal responsável por esse sucesso. As estratégias de venda do mercado imobiliário 

estão se aprimorando a cada dia, imóveis passaram a ser um produto como outro 
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qualquer, utiliza hoje técnicas de vendas baseadas em pesquisas cuidadosas com o 

público alvo47.

Como disse literalmente o diretor da ECOCIL48, o empreendimento do West Park 

Boulevard foi construído no bairro popular da Cidade da Esperança e valorizado pela 

proximidade com o bairro de Lagoa Nova. Transformar áreas populares através de 

empreendimentos para classes mais abastadas continua sendo uma estratégia básica 

para o setor imobiliário.  

Outra lógica utilizada por ambas incorporadoras (FBF e ECOCIL) foi valorizar a 

área através de investimentos que exigem menores custos de implantação, como os 

condomínios horizontais, e depois promover os condomínios verticais, que exigem altos 

custos para empreendê-los, mas também respondem com margens de lucros bem 

superiores, como colocou textualmente o empresário do Green Village quando 

entrevistado.

O administrador do Green Woods, afirma que a valorização nestes últimos seis 

anos, período quando houve a ocupação efetiva do condomínio, os preços dos terrenos 

passaram de 20 a 30 mil reais para valores em torno de 100 a 110 mil reais49. Segundo 

ele, o que mais atrai no empreendimento é a estética, a beleza e a organização do 

condomínio, além da segurança. 

Os corretores Rejane e Gerônimo Santos confirmam esses dados falando que 

desde o lançamento, a valorização dos imóveis do condomínio Green Woods chega a 

percentuais de 350% a 500%. “Lotes menos valorizados localizados no final dos cul-de-

sacs foram comprados no início por 17.000 reais. Outros, mais valorizados situados na 

área central, custaram 23.000 reais e hoje custam 125.000,00”. Comentam que nos 

últimos dois anos a valorização se deu de forma surpreendente. Lamentam a não 

existência de mais lotes para comercializar, pois a procura é tamanha. Garantem que há 

somente 13 ou 14 lotes dentro do Green Woods de proprietários que compraram para 

investir, ainda passíveis de serem vendidos, e que praticamente não há imóveis 

alugados.

 Morador e corretor da Abreu Imóveis do West Park Boulevard, o Sr. Milton Simão, 

informa que não há locações ali. Credita isso, em parte, às vantagens econômicas 

provenientes de se adquirir um lote em um condomínio horizontal e construir sua própria 

47 Sobre esse assunto ver vídeo de GONÇALVES, Ana Paulo Casassola; COSTA, André. 
Arquitetando imagens: o marketing imobiliário.  

48 Sílvio e Felipe Bezera, o empresário e o arquiteto da Ecocil – empreendedores do West Park
Boulevard. Realizada em 23 de junho de 2003. 

49 Comenta que a casa citada como exemplo acima, vendida neste ano por R$ 310 mil reais, se 
fosse vendida fora do condomínio, valeria em torno de R$ 250 mil. 
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casa por um custo que será sempre inferior à compra de um apartamento de mesmo 

padrão, isso somado ao baixíssimo custo de manutenção, no qual a taxa condominial fica 

em torno de R$ 120,00, bem inferior às dos edifícios de luxo que giram hoje em torno de 

R$ 500,00.

 A valorização do West Park é confirmada pela síndica deste condomínio, que diz 

que os lotes em 1998 valiam R$ 38 mil, em 2003 custam R$ 120 mil. Informa também 

que todos os lotes foram vendidos, mas existem vários que hoje estão sendo revendidos. 

Observou-se que há diferenças internas de valorização das áreas privativas. 

Apesar de ter sido colocado pelos corretores entrevistados que os lotes na área central 

são mais valorizados, para alguns moradores, cujas residências são próximas à área de 

lazer, estes são prejudicados por não permitir a privacidade. Segundo eles, a exigência 

dos muros baixos tira a liberdade de usar a varanda. Para o arquiteto do West Park 

Boulevard, Felipe Bezerra, isso pode ser facilmente resolvido com uma boa solução de 

projeto.

Quanto à valorização do entorno, o corretor da Abreu Imóveis alega que são 

visíveis as reformas e melhoramentos das residências do entorno do West Park, 

estimuladas pela valorização da área como um todo. Sob outra ótica, o administrador do 

Green Woods comenta que a comunidade de Nova Cidade não teve nenhuma 

valorização em função da implantação do condomínio. Para ele, a valorização somente 

se deu na parte onde houve ação do poder público, no bairro da Candelária próximo à 

Av. Jaguarari.

A pesquisa evidencia que as residências, localizadas na frente deste condomínio, 

foram beneficiadas com a chegada do mesmo, principalmente pelos investimentos 

públicos que foram trazidos com ele. Quanto mais próximas dos acessos dos 

condomínios, mais beneficiados e, portanto, mais valorizados depois de sua chegada. O 

mesmo não pode ser dito quanto aos imóveis localizados no fundo dos condomínios. 

Estes continuam sem alterações significativas nem no padrão morfológico, nem na 

arquitetura. Mantêm-se visivelmente estigmatizados, pobres e pouco valorizados 

comercialmente. Assim, inversamente, observa-se que quanto mais nos distanciamos do 

acesso aos dois condomínios, as vias passam a ser mal iluminadas e pavimentadas, sem 

direito a calçadas, ou qualquer outro investimento. 

O fato dos acessos aos condomínios terem sido criados para as partes mais 

valorizadas, e seus fundos para as áreas mais carentes já existentes, exacerba o 

contraste para com o entorno. Averigua-se, assim, a valorização dos imóveis situados 

mais próximos à fachada frontal dos condomínios, e a cristalização da pobreza daqueles 

que residem no setor posterior, onde não se verificam melhoramentos de infra-estrutura 
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ou nos serviços urbanos. Colaboram para essa conclusão a análise das entrevistas e a

tabulação dos questionários quando observados os trechos em separado. 

Figura 43 – Trecho E da Rua Nelson Geraldo Freire. As área mais desvalorizadas,
estão mais distantes dos acessos aos condomínios, ali, as ruas continuam sem
pavimentação, alagadas, cercadas por muros muito altos e cheias de lixo. 

Fonte: Silva, M. (2004). 

    Figura 44 – Av. da Integração, situação da ZPA-1, ao lado do condomínio Green
Woods.

Fonte: Silva, M. (2004).
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Figura 45 – Av. Libânia Galvão, em frente ao condomínio West Park Boulevard. Nas vias
Que ão passagem obrigatória de acesso aos condomínios foram pavimentadas, gramadas e
drenadas. Os investimentos públicos de drenagem e pavimentação valorizaram a área. 
Fonte: Silva, M. (2004).

Figura 46 – Rua Eleuzes Magno pavimentada e livre dos alagamentos com a construção 
da lagoa.
Fonte: Silva, M. (2004).
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5.3 CONFRONTANDO OS CONDOMÍNIOS AO ENTORNO.

Para Eduardo, administrador do Green Woods, o problema maior da área do

entorno é o lixo. Diz que o próprio condomínio se encarrega de fazer a limpeza do 

entorno, “retirar o mato dos muros e deixar limpa a área” como forma de estimular o não-

depósito de sujeira ali. Fala sobre a existência de um lixão dentro da área de 

preservação, já denunciado várias vezes pelo condomínio e até o momento não resolvido

pelo poder público (ver figura 82). Segundo ele, isto é motivo de grande incômodo para 

os moradores que possuem seus lotes para essa divisa. A quantidade absurda de 

moscas obriga-os a usar freqüentemente inseticidas e colocar telas nas portas e janelas.

Outra reclamação constante desses mesmos moradores é de não poderem utilizar as 

varandas posteriores, pois os vizinhos ficam observando e “soltando piadas”. Queixam-se

também dos loteamentos sem licença e invasões que continuam sobre as dunas

vizinhas.

 Figura 47 – Vista panorâmica da área da ZPA-1 invadida.
 Fonte: Jaeci (2001)

Os dois condomínios, o Green Woods e o West Park Boulevard,mantêm, segundo 

seus síndicos, os vizinhos incômodos em constante vigilância, observando quem coloca
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lixo nos muros do condomínio. A administração do West Park disse optar por contratar 

como vigia um morador do entorno como forma de inibi-los e evitar maiores conflitos. 

Sobre isso, um residente do entorno, cuja casa fica de frente para o Green Woods,

comenta que costumava estender um varal próximo ao muro do condomínio pela 

ausência de espaço interno na sua residência. Por conseguinte, sofreu ameaças do vigia, 

numa das quais suas roupas foram atiradas ao chão. Outros moradores de Cidade Nova,

que vivem nos fundos do West Park, próximos ao depósito onde é recolhido o lixo deste 

condomínio, reclamam do mau cheiro que os incomoda, e se sentem agredidos com a 

presença do funcionário: “nos vigiam; entretanto, não se preocupam com o incômodo que 

nos causam com o lixo deles”. Reclamam que tentaram várias vezes falar com a 

administração do condomínio e que nunca foram recebidos, além de tratados pelo termo 

“favelados” numa clara manifestação de preconceito. 

A Sra. Jane, moradora do West Park Boulevard, que tem sua piscina voltada para 

o muro externo do condomínio, queixa-se dos diversos incômodos provocados pela 

vizinhança. Comenta que já quebraram a câmara de segurança próxima à sua residência 

e que, no início, sofreu agressões de pedras jogadas por cima do muro, algumas das 

quais chegaram inclusive a atingir os moradores da casa. Também se refere ao barulho 

enorme produzido por eles nos finais de semana, alvo de inúmeras denúncias na 

delegacia.

A síndica do mesmo condomínio confirma as palavras da moradora ao alegar que 

os problemas com o entorno decorrem da mistura de padrões sociais. Afirma que não há 

nenhum confronto com a vizinhança que mora na frente do condomínio, de padrão mais 

elevado. Por outro lado, a dos fundos “causa problemas muito sérios para a quadra I. Os 

moradores [condôminos] reclamam muito, porque como ‘eles’ têm poder aquisitivo mais 

baixo, ligam som muito alto, carro de som toda noite, festas, e o pessoal daqui sente 

muito isso”.  

Outro problema fica retratado nas palavras da líder comunitária de Cidade Nova, 

Maria Dalva Penteado. Apesar de afirmar não ser ela própria contra os condomínios, 

comenta:

“... os moradores daqui não pensam assim. Acham que faltou ação do 
conselho comunitário, [...] Dizem que cercaram toda Nova Cidade... de 
propósito para separar os pobres dos ricos. Reclamam [os moradores] 
muito que todas as ruas que dão acesso à Candelária são interrompidas 
pelo condomínio. É o que mais reclamam. Inclusive foram feitos vários 
ofícios para a SEMURB sobre o caso na Rua Manoel de Castro até a 
Jaguarari. Fizeram o seguinte, que acho que não tem nada a ver, 
construíram um muro entre os dois condomínios e fecharam a 
passagem do pessoal. Aqui temos centenas de pessoas que transitam 
por aí. Vêm de Felipe Camarão, Cidade Nova, Promorar, Cidade da 
Esperança e vão trabalhar na Candelária, Ponta Negra, por aí. E, agora, 
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são obrigadas a descer pelo Campo Cabugi, ou vão pela última rua do 
morro, a do centro de saúde, que tem quase todo dia assalto, 
principalmente nas sextas quando o pessoal recebe dinheiro. O 
problema é sério. O condomínio está muito bem, fechado com 
segurança, mas Nova Cidade complicou”. 

Fica claro o conflito existente resultante desse convívio. Entretanto, os 

questionários aplicados entre os moradores do condomínio definem, no geral, o entorno 

como tranqüilo 40% (14 de 35 entrevistados). Esse percentual se traduz em 4 dos 7 

entrevistados no Green Village e 7 dos 15 no Green Woods. Já no Condomínio West 

Park, a opção “incômoda” foi escolhida por 5 dos 13 entrevistados (Anexo VIII – Gráfico 

23 e Tabela 23). 

Esses dados, somados às entrevistas colocadas acima, apontam que, quanto 

maior a proximidade física com o entorno, maior o sentimento de perigo e incômodo 

internamente. Dada a localização privilegiada e a via de segurança circundante do Green 

Village, os problemas com o entorno quase não existem. Entretanto, a divisão delgada do 

muro entre os outros dois condomínios e a população de baixo poder aquisitivo que se 

localiza nos fundos dos mesmos – na Cidade Nova – parecem provocar e incentivar 

sentimentos negativos ao percebê-los como perigosos. 

Conclui-se que, independente dos aparatos sofisticados que mantêm os 

condôminos a salvo dos inconvenientes, dos mendigos, dos pobres e invasores mal 

intencionados, estes não impedem que incômodos exteriores perturbem o oásis 

prometido. A invasão se concretiza através do som, do estilo musical, da intensidade do 

ruído, do cheiro do lixo, das moscas e insetos que não precisam apresentar identidade 

para cruzar os altos muros.  As formas de invasão e agressão ultrapassam as barreiras 

físicas. Isso parece favorecer o preconceito que os vizinhos pobres sejam vistos como 

marginais, invasores, geradores de incômodos, não se questionando nunca o direito dos 

que chegaram primeiro, muitos há mais de 20 anos atrás, sendo suas razões e 

ressentimentos ignorados. Estes são incomodados pela paisagem que se transformou 

num “muro alto e feio” que os isolou e fechou seus caminhos, duplicando e complicando 

seus percursos diários, pelo controle e limites impostos a seus hábitos, pelo mau cheiro 

da sujeira e restos do lixo dos ricos que apodrecem na frente de suas casas, pela 

carência de serviços, infra-estrutura e áreas verdes públicas que deveriam ser providas 

pelo poder público de maneira igualitária. A luta é desigual, as pedras, armas 

rudimentares, levam a mensagem de ressentimento daqueles que não foram em nada, 

ou quase nada, beneficiados com a chegada desses empreendimentos. 
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Figura 48 – Rua Manoel de Castro, trecho C. Áreas cercadas ou muradas limitam o acesso aos
pedestres.

Fonte: Silva, M. (2003).

Figura 49 – Rua Nelson Geraldo Freire, trecho E. muros e cercas fechando a visão e a 
passagem de quem está do lado de fora.Controle do condomínio quanto às roupas
estendidas na rua.

Fonte: Silva, M. (2003).
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5.4  CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Ao final, a auto-suficiência dos condomínios horizontais começa aqui a ser 

questionada, quando a solução dos problemas por eles provocados é dita como de 

responsabilidade da municipalidade e exigem a intervenção e verbas públicas para 

resolvê-los. Essa idéia faz a opinião dos condôminos entrevistados, quando afirmam 

pagar IPTU e terem direito à atenção do poder publico. O responsável pela legalização 

dos mesmos defende que eles deveriam ser mais assistidos pelo poder público, pois 

pagam IPTU mais alto que qualquer outra área da cidade, visto que pagam por uma 

fração ideal que excede a sua área privativa, que inclui as áreas de jardins e vias.  

A imagem criada da auto-suficiência é auxiliada pela criação de normas especiais 

que dão o direito aos administradores a agirem em nome de uma lei interna que parece 

se sobrepor, muitas vezes, às leis municipais e até nacionais. Percebe-se isso nas 

normas para construção já citadas e também nos regulamentos do trânsito interno. 

Segundo a sua síndica, a administração do West Park Boulevard é rigorosa nas punições 

aos infratores que freqüentemente desobedecem à velocidade máxima de 30 quilômetros 

por hora. Em casos mais graves, exemplifica, como crianças dirigindo sem carteira, as 

multas são mais severas.  

Todo o exposto explicita a força dos mais abastados em trazer benefícios para as 

áreas onde se implantam e a dificuldade dos menos favorecidos em serem ouvidos. 

Também permitem-nos dizer que há uma transferência paulatina dos serviços e 

manutenção da infra-estrutura dos condomínios. Fica claro que os mais abastados 

sabem e conseguem reivindicar seus direitos.  

Nas conclusões apresentadas no próximo capítulo serão resgatados os objetivos 

propostos inicialmente, os caminhos percorridos, e, por fim, se formularão os resultados 

comparando os dados obtidos na pesquisa às discussões do referencial teórico 

apresentado. Em adiantamento ao que será tratado, são levantados alguns pontos, 

considerados importantes para o entendimento da ocorrência e proporção da produção 

dos condomínios horizontais nas cidades brasileiras com base na investigação realizada 

neste trabalho: Como contribuem os condomínios para desmistificar a associação da 

ilegalidade à pobreza? A legalidade é fator necessário e suficiente para resolver/evitar 

problemas urbanos? Considerando aspectos socioeconômicos e culturais, em que 

divergem os moradores de fora e de dentro? Entre os impactos causados, o que é 

realmente relevante para a cidade e entorno? Que há de real na auto-suficiência dos 

condomínios horizontais? As áreas verdes, quem tem, quem quer e quem as usufrui? 

Qual a relação entre a violência urbana nacional e a arquitetura defensiva local? 
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CONCLUSÃO

O objeto dessa dissertação é a produção de novas formas de moradia na cidade 

contemporânea a partir das transformações, no tempo e no espaço, do padrão 

habitacional imposto, necessário ou desejável, produzido para as classes média e alta, 

através do estudo do surgimento e expansão dos condomínios residenciais horizontais

(ou loteamentos fechados) no município de Natal, no período compreendido entre 1995 e 

2003.

O trabalho pretendeu avaliar as razões que potencializaram essas mudanças, 

ocorridas nas últimas duas décadas, as quais permitiram tornar esses condomínios uma

realidade incontestável nas cidades brasileiras, instigando hoje pesquisadores de 

diversas áreas a colocá-los sob uma lupa de aumento constante, a fim de desvendar 

seus mitos e verdades. O objetivo foi contribuir para a revisão crítica do conceito de 

condomínio horizontal, através da identificação de elementos que pudessem servir de 

ponto de referência à questão, considerando aspectos legais, urbanísticos e 

arquitetônicos a partir de um estudo de caso local. A complexidade do tema exigiu a 

inclusão de abordagens sociais, culturais e mercadológicas complementares, sem, 

contudo, a pretensão de exauri-las. 

Como procedimentos metodológicos para se atingir os objetivos citados, foram 

propostos: (1) uma investigação bibliográfica sobre o tema no Brasil, com fim de 

identificar elementos importantes na formulação desse conceito; (2) o aprofundamento da 

análise do conflito existente entre os conceitos jurídicos e urbanísticos do condomínio 

horizontal; (3) o conhecimento de especificidades locais do fenômeno dos condomínios

residenciais horizontais a partir da realização de um estudo de caso sobre os três 

primeiros grandes condomínios fechados, já consolidados em Natal, considerando as 

variáveis selecionadas no item um. O estudo incluiu o conhecimento do processo de 

ocupação histórica da área e identificação de padrões urbanísticos, arquitetônicos, 

sociais e econômicos existentes dentro e fora dos muros, que permitem uma comparação 

dos dados internos com os do entorno; (4) a avaliação dos impactos resultantes da 

implantação dos condomínios, verificando as vantagens e desvantagens desse tipo de 

empreendimento para os atores envolvidos; (5) a verificação do papel do poder público 

na implantação e manutenção desses empreendimentos. 

O referencial teórico teve como ponto de partida o entendimento dos aspectos 

legais, relacionando as dimensões jurídicas e urbanísticas do conceito, por se perceber 

ser este fundamental para a compreensão do objeto de estudo. Em seguida, discorreu 

sobre a origem e proliferação dos condomínios horizontais no Brasil, trazendo os 



266

relacionamentos possíveis e pertinências entre estes e outras formas de morar e teorias 

urbanas passadas e contemporâneas a eles comumente associadas e comparadas; 

apresentou características projetuais, conceito de segregação voluntária e compulsória e 

os avanços da arquitetura defensiva, sempre avaliando como estes itens colaboraram na 

construção (ou resultaram) desse sucesso mercadológico.  

O estudo de caso realizado trouxe a problemática desse fenômeno para a cidade 

do Natal. Contextualizou o surgimento desses empreendimentos através de uma rápida 

retrospectiva histórica local, verificou como se transformaram em ideal de bem-viver das 

pessoas com rendas média e alta em Natal a partir de meados da década de 1990, quais 

os impactos mais significativos advindos da implantação dos mesmos no seu entorno, os 

conflitos internos e a relação dentro/fora dos muros. Durante a investigação, verificou-se 

a crescente proliferação dos condomínios, dada a aceitação desse novo modo de morar 

também entre as camadas de menor poder aquisitivo, introduzindo versões 

“simplificadas” do modelo vendido aos ricos. 

A pesquisa de campo foi estruturada em cima de entrevistas com os principais 

atores identificados no processo, responsáveis pela produção e manutenção dos 

mesmos: incorporadores, construtores, arquitetos, advogados, corretores imobiliários, 

síndicos, administradores, moradores dos três condomínios, além de lideranças 

comunitárias do entorno e técnicos dos órgãos municipais responsáveis pelos seus 

licenciamentos. Ainda, foram realizadas entrevistas por questionários dentro dos 

condomínios e nas residências do entorno, cujas testadas dos lotes têm frente para os 

condomínios estudados, portanto diretamente impactadas. Estes questionários, por não 

terem sido realizados dentro de uma amostra estatística não aleatória no entorno foram 

utilizados para inferir tendências e complementar informação obtida nas entrevistas 

abertas. Internamente, o reduzido número de respostas serviu para confirmar 

declarações dos entrevistados ou na identificação de contradições nos discursos dos 

entrevistados que possibilitaram novos questionamentos. 

Paralelamente realizou-se a pesquisa documental: buscou-se dados de 

licenciamento e registro, disponíveis nos órgãos municipais e no cartório imobiliário 

competente, projetos aprovados e regulamentos internos dos condomínios, legislação 

municipal existente ou proposta sobre o assunto, além de outros documentos que 

mostrassem demandas e problemas atuais dos condomínios e entorno. Também, a 

aquisição de mapas e fotos aéreas em diferentes momentos, produção de mapas 

temáticos e um levantamento fotográfico recente permitiu análises técnicas de aspectos 

urbanísticos e arquitetônicos, internos e externos aos condomínios, auxiliaram, assim, na 

identificação das transformações operadas nas últimas décadas na área em estudo.  
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Entender a rapidez como se processou e se consolidou esse tipo de produção de 

moradia, a princípio associada às pessoas de maior poder aquisitivo, nos remeteu à 

questão inicial: o que tornou os condomínios horizontais um produto de maior interesse 

ao mercado imobiliário, limitando a produção das formas tradicionais de parcelamento do 

solo? O que os tornou ideal de moradia dos ricos?  

A princípio, constatou-se que a inexistência de um único conceito, que traduzisse 

a relação entre a Lei e a forma urbana física constituída, resulta na diferença do seu 

significado jurídico e urbanístico. Negar ou ignorar que o condomínio horizontal seja uma 

forma de parcelamento urbano, somente tem servido para garantir o uso, a posse e a 

valorização do patrimônio dos ricos (que os produzem ou os utilizam como moradia). 

Esse debate, entre os juristas, centrava-se em alguns pontos particulares, dos 

quais destacamos dois. Primeiro, na diferenciação entre os parcelamentos ilegais 

(chamados de loteamentos fechados) e os condomínios especiais, possíveis de serem 

legalizados através da Lei Federal 5.491/64 (que trata de condomínios e incorporações 

imobiliárias). Uma matéria freqüente na jurisprudência brasileira atual é a pertinência da 

cobrança de taxas condominiais nos loteamentos fechados irregulares, ou outros tipos de 

condomínios de fato (forma física), mas não de direito (ilegais). A identificação do ato da 

incorporação e a dimensão máxima em área do empreendimento são parâmetros 

utilizados para caracterizá-los e, também, motivo de grandes divergências jurídicas. Um 

segundo ponto constitui-se nas áreas públicas, as quais ora aparecem no discurso como 

causa, ora como conseqüência do fenômeno estudado. Como causa, quando servem 

para justificar a aceitação crescente dos condomínios residenciais horizontais pelo 

mercado sendo resultado da ineficácia do poder público em produzir e manter as áreas 

verdes públicas de forma adequada; como conseqüência, quando apontam a restrição ao 

livre direito de ir e vir das pessoas pela privatização das vias, ou, quando alegam a 

redução de novos espaços livres públicos, associada à não-obrigação dos condomínios 

em deixar percentuais de áreas públicas no ato de seus registros, como se exige aos 

loteamentos.

Questionamos a centralização desse debate com foco principal na questão 

jurídica, tendo os aspectos urbanísticos como pano de fundo, que, nos parece, ter 

resultado em duas coisas: (1) ao solucionar problemas pontuais, particulares, geraram, 

via de regra, problemas urbanísticos de dimensões amplas que demandam investimentos 

públicos altos e soluções de desenho urbano complexas; (2) o debate superficial no 

âmbito urbanístico, durante muito tempo, apontou somente as conseqüências mais 

evidentes, mas não investigou profundamente as causas.  

Acredita-se que a não divisão da gleba original em áreas de domínio público e 

privado é importante, não somente por ser apontada como usurpação do patrimônio 
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público, mas também por ajudar a confundir definições do público e privado e, 

principalmente, por se traduzir em grande vantagem e em incentivo aos empreendedores 

optar pela forma condominial em detrimento das formas tradicionais de parcelamento do 

solo. No momento em que o promotor imobiliário produz um “condomínio residencial 

horizontal” e fica desobrigado de definir percentuais de espaços públicos, isso associado 

à inexistência de parâmetros mínimos urbanísticos para este tipo de produção de 

moradia quanto às áreas livres comuns internas (vias, verdes, de lazer), possibilita-o 

maximizar os espaços privativos internos e multiplicar seus lucros. 

Outro item que provavelmente faz crescer o interesse do mercado imobiliário em 

produzir os condomínios residenciais horizontais é a rápida venda do empreendimento,

que minimiza de forma significativa uma das causas que faz do produto imobiliário um 

bem especial, diferente das outras mercadorias, que é o tempo mais longo necessário 

para a sua comercialização. A rápida comercialização, observada neste trabalho, se 

traduz em rápido retorno do investimento inicial. Também contribui a possibilidade de 

gerar grandes lucros em áreas onde a densidade permitida é baixa e impede a 

construção de edifícios. Quanto a este item, especificamente, o discurso dos 

empreendedores de estarem produzindo áreas de baixíssimas densidades e evitando 

assim problemas decorrentes do adensamento urbano, deve ser melhor analisado. Na 

verdade somente cumprem a lei, utilizando a potencialidade máxima permitida nestes 

espaços. O que se percebeu no estudo de caso é que normalmente os  condomínios 

horizontais estão aprovados em conjunto com condomínios verticais, em um só pacote. 

Acabam assim gerando um empreendimento misto que tem uma parte com baixíssima 

densidade, e outra, onde é intensa a concentração de prédios e a densidade altíssima. 

Desde o período de Fernando Henrique Cardoso (1995–2002), a preocupação do 

Congresso Nacional com este tema, incluindo-os como forma de parcelamento do solo 

urbano, dentro da proposta de revisão da Lei Federal de Parcelamento 6.766/79, elevou 

os condomínios horizontais a problema nacional.  Esse esforço contribuiu no sentido de 

eliminar outra polêmica jurídica identificada durante a pesquisa, a competência legal para 

tratar a matéria. A necessidade de uma lei federal determinando normas gerais deve 

preceder as legislações municipais, as quais devem tratar de especificidades locais.  

Nesse momento, as discussões enfatizavam a dimensão do problema que os 

condomínios horizontais têm causado nas áreas metropolitanas das grandes cidades do 

Brasil, principalmente em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo e 

Brasília. Nesse sentido, este trabalho contribui ao ter como objeto de estudo desse 

fenômeno uma cidade de porte médio no Nordeste do Brasil.

Como foi mostrado, ao longo deste trabalho, essa forma tem se tornado ideal de 

moradia dos ricos também em Natal. Mais que isso, tem se estendido como solução para 
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a população de baixa/média renda, nos bairros limítrofes do município, reproduzindo uma 

versão “empobrecida” do modelo original. Via de regra, suas casas são construídas com 

material barato, não há espaços para o lazer, nem vias internas pavimentadas e, mais, 

não dispõem de equipamentos sofisticados de segurança. Mesmo assim, seus muros 

altos são indícios da cidade partida, do cerceamento do direito de ir e vir, da segregação 

socioespacial. Apesar de estarem aparentemente mais próximos da legalidade, se 

considerados os parâmetros jurídicos já citados, pese-se aí a dimensão total desses 

empreendimentos e a construção das casas individuais que são vendidas em conjunto 

com as áreas comuns (configurando a incorporação), no entanto, na sua maioria, foram 

licenciados e aprovados como parcelamentos, desmembramentos ou loteamentos. Seus 

licenciamentos não atenderam, na íntegra, às exigências das leis federal e municipal que 

tratam da matéria; ao contrário, basearam-se em alguns artigos interpretados de forma 

inovadora. Na nossa opinião esse fato pode ser atribuído à confusão que existe hoje 

quanto aos conceitos de público e privado, comentada no capítulo I, e/ou, a 

desatualização da lei municipal vigente, que não consegue dar conta das novidades 

produzidas pelo mercado imobiliário. Não sendo estes condomínios objeto deste trabalho, 

quer aqui se chamar a atenção para a pluralidade de formas, que deve ser considerada 

dentro de uma lei de abrangência nacional. 

No final de 2003, o projeto de revisão da Lei n.º 6.766/79, volta à pauta do 

Governo Lula, na priorização do debate da regularização fundiária. A realização de quatro 

audiências públicas em Brasília em outubro e novembro de 2003, promovidas pela 

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, foi iniciativa dos deputados Terezinha 

Fernandes (PT-MA) e Evilásio Farias (PSB-SP) e trouxe avanços consideráveis ao 

debate iniciado no governo anterior.  

Os condomínios residenciais horizontais são apresentados como modelos 

negativos, que segregam pobres e ricos, privatizadores de espaços públicos, 

contaminadores do meio ambiente, oneradores da administração municipal, 

estimuladores da especulação imobiliária, e, ainda, ineficientes na garantia da segurança 

de seus moradores. Nas audiências foram apresentadas propostas como as 

compensações tributárias por privatizar áreas públicas, a entrega do espaço do entorno, 

considerando realização de obras sociais em favor da vizinhança normalmente carente, a 

proteção do meio ambiente e o livre acesso aos bens públicos. Citam a necessidade de 

pensar soluções que incluam formas de enfrentar o “passivo socioambiental” deixado 

pela acumulação do problema há décadas. Propõem que os empreendimentos não 

ultrapassem áreas máximas de 2 a 3 hectares e se preocupam com a continuidade de 

empreendimentos implantados contiguamente (CÂMARA, 2004). 
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Sobre este último item, considerando a área máxima proposta, acreditamos que a 

solução seria mais eficiente se limitasse também dimensões lineares máximas, pois 

assim garantiria escalas de quadras compatíveis com o uso do pedestre, proporcionais 

ao entorno e o fácil acesso às praias (no caso das cidades costeiras) ou a outros 

recursos naturais. Esse aspecto não só é importante no que toca à questão da 

impermeabilidade da malha urbana e acessibilidade, mas também quando observamos 

que contribui na geração de extensas faces de quadras completamente muradas, 

contribuindo para a sensação de insegurança do pedestre, na medida em que se deixa 

de ter acessos (aberturas) a cada dez ou trinta metros para se ter apenas um único, ou 

poucos acessos, em longos intervalos com extensões que podem variar de 100 a 600 m. 

Não só a sensação de vulnerabilidade – pela impossibilidade de solicitar ajuda em caso 

de perigo – mas também pela desproporcionalidade das muralhas em total desarmonia 

com a escala humana, contribuindo para criação de cenários mais próximos da era 

medieval, que contemporânea. Nas ruas desertas, fortificados, com seus pórticos de 

entrada monumentais, os condomínios se destacam do entorno e passam a mensagem 

do que existe dentro. Assim, ajudam a construir o chamado urbanismo pós-moderno. 

Assiste-se, assim, à mudança do enfoque prioritariamente jurídico, à valorização 

dos aspectos urbanísticos, considerando elementos definidos nesse trabalho como 

essenciais nessa revisão, já citados. Deve-se incluir entre estes itens a exigência de 

relatórios de impacto de trânsito urbano que considerem a capacidade, as novas 

demandas e a relação com a malha viária existente, assim como o atendimento às 

prescrições urbanísticas de parcelamento municipal, a definição de percentuais mínimos 

internos das áreas comuns de lazer, dimensionamento mínimo das vias e passeios, o 

atendimento às leis de acessibilidade, a colocação e manutenção da infra-estrutura e 

observação às normas de saneamento ambiental, que tratem do lixo, da drenagem, do 

esgoto e do abastecimento d’água. 

Outra contribuição deste trabalho decorre da identificação da cristalização da 

pobreza numa proporção de distanciamento aos acessos dos condomínios. No estudo de 

caso realizado, as áreas mais próximas às entradas guardadas dos condomínios foram 

melhoradas com infra-estrutura de pavimentação, drenagem, iluminação e serviços de 

transportes coletivos. À medida que se distanciam da fachada principal, as áreas 

localizadas nas laterais (quanto mais distantes), e nos fundos dos condomínios, amargam 

a continuidade da situação precedente de pobreza. A isto se somam alguns agravantes, 

como: de terem perdido a paisagem aberta em frente a suas casas, em troca de “um 

muro feio”, alto e eletrizado; de terem acrescido seus percursos diários, agora obrigados 

a circular a superquadra dos condomínios; de terem que conviver com os restos do lixo 

dos ricos que apodrecem na frente de suas casas; de terem sua liberdade vigiada 24 
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horas por câmeras, guaritas e vigilantes dos condomínios, observando o comportamento 

e coibindo práticas comuns da comunidade como o estender de roupas na rua. Esses 

dados comprovam a importância das medidas compensatórias e tratamento do entorno 

na entrega do empreendimento.

Por um lado, a divulgação das maravilhas dos condomínios horizontais, resultado 

do aperfeiçoamento gradativo do marketing imobiliário; por outro, o desconhecimento 

comum, ou pouco aprofundamento da matéria pelos próprios  empreendedores, 

arquitetos e corretores imobiliários entrevistados, quanto às conseqüências negativas que 

os condomínios horizontais podem trazer à cidade são fatores que contribuem para 

garantir o sucesso comercial desses empreendimentos, assim como de outros tipos de 

empreendimentos que estão se proliferando pela grande Natal (como os apart-hotéis, 

citados no capítulo 3). Somam-se, ainda, as decisões imperativas daqueles que licenciam 

ignorando orientações técnicas dos pareceres a essa nova forma de produção, os 

interesses individuais sobrepondo-se aos da coletividade, os interesses políticos e, 

principalmente, a inexistência de uma base legal no município.  

A comparação apresentada entre os dois tipos distintos de segregação: uma 

voluntária, outra compulsória, mostra que os assentamentos ilegais das favelas possuem 

algumas semelhanças com os condomínios horizontais: controlam acesso, apresentam 

homogeneidade social, uniformidade espacial (urbanística e arquitetônica), padrão 

econômico similar, ausência de normas legais que os regulem formalmente e 

cerceamento de liberdades individuais. Souza (2003) complementa que diferem, contudo, 

quanto à condição de portarem título legal de propriedade, especificando aqui aqueles 

condomínios que conseguem se enquadrar em alguma lei, e passam a ser juridicamente 

legais, com direito a licenciamento e registro. Atentamos aqui para mostrar como isso tem 

contribuído para gerar um tratamento diferenciado entre pobres e ricos, permitindo 

somente aos ricos transformar sua ilegalidade em prática justa e legal.  

Por outro lado, independentemente dos questionamentos apontados por Marcuse 

(2003) e Smolka (2003) [ver capítulo 1], a incorporação de novos instrumentos, 

introduzidos em Legislação Federal através do Estatuto da Cidade, é considerada um 

grande avanço no Direito Urbanístico. Na prática, tem se observado que inúmeras são as 

dificuldades que tornam os processos de regularização fundiária dos pobres quase 

intermináveis, pelos altos custos demandados nos processos jurídicos, nos 

levantamentos urbanísticos e socioeconômicos, somados ainda à (des)organização da 

população e vontade política, que, via de regra, não coincidem ou não ocorrem na 

intensidade suficiente para alavancar e finalizar as ações necessárias.  

Assim, as paisagens das áreas carentes em aparente desordem, conjuntamente, 

a transitoriedade da ilegalidade dos ricos e a condição de ilegalidade fundiária (quase) 
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permanente dos pobres, contribuem para manter no imaginário coletivo uma associação 

direta equivocada entre a ilegalidade e pobreza. Essa idéia é fruto somente de uma 

condição diferenciada que permite aos ricos transformar a ilegalidade por eles produzida 

rapidamente em produto legal. A exemplo disso, os condomínios estudados, são todos, 

na verdade, loteamentos fechados “ilegais”, que através da utilização da Lei dos 

Condomínios e Incorporações Imobiliárias (4.591/64), foram viabilizados e tiveram o 

status da legalidade que deram a segurança necessária aos investidores, 

empreendedores e moradores. Também aqueles construídos no bairro (popular) do 

Planalto, apesar de dirigidos para a população de renda média/baixa, foram produzidos 

dentro da produção formal do capital imobiliário, através de linhas de financiamento da 

CAIXA, e portam título legal. Para tanto, foram utilizadas interpretações questionáveis e 

até mesmo fantasiosas das leis disponíveis, entre elas, a própria Lei de Parcelamento do 

Solo Urbano. 

Mais uma questão presente neste trabalho trata da auto-suficiência desses 

empreendimentos. Este trabalho mostrou a participação de poder público contribuindo 

direta e indiretamente em ações que ajudaram a promover e valorizar os 

empreendimentos estudados. Como exemplos podem ser citados: a aceitação pelo órgão 

licenciador do desenho proposto pelo empreendedor, sem questionamentos sobre a 

impermeabilidade da malha e prejuízos aos moradores do entorno, pedestres e usuários 

de transportes coletivos em potencial; os melhoramentos na infra-estrutura física e 

serviços, o que inclui a manutenção de linhas alternativas de transportes, inviáveis 

economicamente e não eficazes no seu atendimento às demandas existentes na área, 

também, a transferência da manutenção dos serviços urbanos para as concessionárias 

municipais, entre outras coisas citadas ao longo deste texto. Estes dados comprovam, 

inversamente a idéia difundida, a dependência dos condomínios à cidade e à ação do 

Estado para sua manutenção e solução dos seus problemas.  

Isso se evidencia quando se verificam as questões ambientais, quando querem 

utilizar água de boa qualidade, barata, de poços artesianos para aguar seus jardins, 

enquanto jogam seus esgotos para fora dos muros, utilizando até para local de sua fossa 

área verde pública, poluem o lençol que abastece a cidade e dizimam a vegetação nativa 

existente. Enquanto isso promovem discursos que os mostram como “ecologicamente 

corretos, economicamente viáveis e urbanisticamente perfeitos” (VILLASCHI & 

FERNANDES, 2000), como o exemplo do projeto enviado à Prefeitura do Natal 

solicitando a concessão de uma área verde, que, como tratado no capítulo 3, traz nas 

entrelinhas uma solução privatizante em benefício próprio.  

A intenção de fazer desta uma reserva para uso posterior de lazer dos 

condomínios fica clara nas palavras do empreendedor, assim como dos síndicos e 
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moradores entrevistados dos dois condomínios. As intenções quanto à apropriação desse 

espaço está sugerida desde o momento da elaboração do projeto do loteamento inicial, 

quando se conseguiu impedir o acesso público através da colocação de uma ínfima faixa 

de terra de domínio privado. Esta, se insignificante quanto à superfície, assume 

fundamental importância quando analisamos os aspectos da acessibilidade e 

impermeabilidade da malha urbana. Se o empreendedor sugere nesse momento sua 

intenção futura, não destoa do papel que lhe é esperado, contudo, curiosas são a 

aceitação e a anuência pelo poder público da forma como foi proposto.  

Isso leva à outra reflexão, que diz respeito as áreas livres de lazer. Se públicas, 

não são utilizadas por não existirem, ou quando existem, por estarem em estado de total 

abandono. Mas quando privadas, apropriadas, bem cuidadas, protegidas, também não 

são utilizadas como se espera. Dentro dos condomínios, as formas de lazer mais 

praticadas acontecem, na maior parte das vezes, fora do condomínio, no interior das 

áreas de lazer privativas ou, ainda, nas ruas dos condomínios. Nestas, uma cena comum 

são adultos praticando o cooper, ou turmas de crianças brincando e correndo de bicicleta, 

se contrapondo às áreas de lazer vazias, apesar de terem sido especialmente produzidas 

para esta finalidade. Qual a razão para isto? Estaria na incapacidade projetual desses 

espaços induzirem a sua apropriação adequada ou esperada? Ou, a resposta estaria 

associada ao desejo dos ricos em proteger sua individualidade e manter sua privacidade 

que estão produzindo comunidades nas quais se prezam a distância (física e social) em 

detrimento dos encontros e relacionamentos humanos? Como última suposição, poderia 

o esvaziamento das áreas de lazer dos condomínios de luxo ser creditado à 

impossibilidade de se deparar com o desconhecido, o inesperado. Apesar de 

aparentemente contraditório, o encontro humano entre membros de tribos diferentes não 

seria um estímulo fundamental? A resposta exige novas investigações que devem 

percorrer estudos da sociologia urbana, da psicologia ambiental e também, no aprofundar 

as causas da (in)eficiência dos espaços livres de lazer, o que foi tema durante todo o 

século XX de muitos estudiosos os quais discutiram a importância de elementos e 

aspectos físicos, assim como das interferências nestes do entorno, para a ótima 

utilização das praças e outros espaços públicos, semi-públicos, ou semi-privados (sobre 

o assunto ver os autores CAMPOS, 2001; UWIN, 1909; GIBDERD, 1967, GREENBLE, 

1981; WHITE, 1988, HILLIER, 1996; HOLANDA, 2001).  

Se os condomínios residenciais horizontais impõem uma nova lógica de 

estruturação urbana, em Natal, ainda estão distantes de conseguir superar o padrão 

historicamente construído centro/rico-periferia/pobre, mas a rapidez e dimensão com que 

se espalham e ocupam enormes áreas em diversos pontos da cidade, ameaçam e 

preocupam.
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Parece que enquanto a violência urbana cresce na cidade numa progressão 

aritmética, a arquitetura defensiva avança em progressão geométrica. Observa-se a 

contínua construção de uma estratégia de marketing para Natal, ditada no melhor estilo 

do planejamento estratégico, exaltando suas potencialidades e divulgando suas 

vantagens para o turismo e como ideal de bem viver. As intervenções urbanas são 

pontuais, e têm uma preocupação extrema com a estética e priorizam espaços turísticos 

(orla, bairros históricos) e investimentos em pavimentação viária, novos aeroportos, 

portos, entre outros, que auxiliem nas suas conexões locais e globais. Na produção 

dessa imagem vale comparar os ainda baixo índices de criminalidade, os poucos 

engarrafamentos, o trânsito tranqüilo e as diversas opções de moradia. Entre as opções 

de residências, os ricos podem escolher entre altos edifícios de luxo nas áreas centrais 

ou lotes em luxuosos condomínios horizontais, ou ainda, nos novíssimos flats com vista 

para o mar. Cada uma delas trabalha em função de clientela alvo específica, define 

preço, facilidades de financiamento e qualidade dos empreendimentos (localização, 

arquitetura defensiva, construção, serviços disponibilizados). O resultado desse 

empresariamento urbano começa ser percebido quando incluído como um dos roteiros 

mais procurados do Nordeste brasileiro, por turistas nacionais e internacionais. Também, 

como enfatizou o Prefeito da cidade50, os dados do IBGE mostram que 56 mil pessoas 

vieram morar em Natal entre 1996 e 2000, um número significativo, se observado ser 

este um número maior que a população da maioria dos municípios existentes no Estado. 

Há, portanto, uma aparente contradição entre essa imagem e a crescente fortificação das 

residências, verificadas entre os ricos e nas classes média/baixa, o que corrobora com a 

idéia sobre a difusão da “cultura do medo”. As transformações na arquitetura, a busca 

pelo isolamento e proteção, a exigência por equipamentos mais sofisticados de 

segurança privada, não necessariamente têm por causa a realidade, mas podem ser fruto 

de uma produção imposta ao imaginário coletivo, gerando, muitas vezes, uma gravidade 

que se sobrepõe à realidade. Outro tema interessante a ser investigado seria a 

confrontação dos dados de violência urbana ao crescimento da arquitetura defensiva em 

Natal.

Quanto aos aspectos socioculturais, observa-se que os moradores dos 

condomínios estudados somente estão preocupados em solucionar problemas internos; a 

noção de cidadania que têm é restrita, tendenciosa, incapaz de englobar o mundo 

exterior. As solicitações e pressão exercida para melhoria de serviços públicos e obras de 

infra-estrutura que os beneficiem enfatizam a não consciência de cidadania plena, e não 

50 Discurso proferido no primeiro encontro das secretarias municipais para elaboração do Plano de 
Ação do Município, no CT Gás, em março de 2004. 
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interesse pelas questões extra-muros. Configurando-se a partição da cidade, não só 

física, mas absorvida culturalmente pelos condôminos.  

São claros os benefícios recebidos de forma diferenciada pelos condôminos e 

pelos seus vizinhos. As relações de poder, políticas que permitem a apropriação de 

maiores vantagens das ações do poder público por aqueles que já detêm melhores 

condições de vida, têm se repetido historicamente no Brasil e fica comprovado no estudo 

de caso realizado. O quadro apresentado de esvaziamento dos movimentos populares é 

preocupante quando percebemos que seria a chave que possibilitaria pressionar o poder 

público e conseguir que suas reivindicações fossem atendidas. 

Por fim, é importante mostrar as palavras do diretor do Alphaville Paulista quando 

estimulava a platéia cheia no III Congresso Nacional de Corretores Imobiliários (em Natal, 

2003): “O que vocês pensam que vendem? Imóveis? Não, vocês vendem sonhos!” 

Enfaticamente, discorria então com entusiasmo sobre os condomínios horizontais, 

expondo a multiplicidade de forma que estes têm assumido nos últimos anos, atendendo 

desde o mais rico ao mais popular cliente, materializando o desejo coletivo da vida 

tranqüila e segura entre pessoas que compartilham de gostos semelhantes. 

A sedução é a palavra chave. Suas maravilhas seduzem, não só pela segurança e 

pela possibilidade de conviver com seus “iguais”, mas também por tantos outros atributos 

que são combinados em maior ou menor grau, de acordo com o alvo pretendido, como 

vantagens econômicas, a amplidão do espaço, o verde, a estética cuidadosa dos jardins, 

a legalidade, o status e a imponência traduzida na fortaleza dos muros e de seus 

pórticos, entre outros. Constituem-se assim o último grito da moda, a vedete do mercado 

imobiliário, e tendem a se expandir mais e mais, se alastrar, deixando impresso um rastro 

na malha urbana produzida, visível a olho nu, nos espaços fragmentados, divididos, 

separados por pares, onde o objetivo é reduzir contatos e confrontos diretos entre os que 

podem e querem estar dentro dos muros e aqueles a quem resta a cidade aberta, livre, 

conflituosa e desorganizada. 

Isso mostra que a tendência é a expansão desse fenômeno. Faz-se urgente 

enxergar além do óbvio, do exposto e das conseqüências visíveis. É necessário 

reconhecer as particularidades e causas que estimularam seu aparecimento e seu 

sucesso, e daí se possa propor soluções amplas e eficazes, que impeçam a sua 

expansão desregrada e se faça evitar os impactos mais nefastos oriundos de uma 

cidade-partida, muitos dos quais, aqui observados. 
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ADERBAL. Impactos resultantes da implantação dos condomínios Green Village, Green 
Woods e West park Boulevard. Entrevistado por: Maria Floresia P. de S. e Silva. Natal, abril de 
2003. Entrevista concedida por morador da Rua Libânia Galvão. 
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ALBUQUERQUE, Altécia Alves de. Condomínio West Park Boulevard. Entrevistada por: Maria 
Floresia P. de S. e Silva. Natal, junho de 2003. Entrevista concedida pela síndica do West Park 
Boulevard.

ARAÚJO, Rosângela Maria de Oliveira. Condomínio Green Woods. Entrevistada por: Maria 
Floresia P. de S. e Silva. Natal, julho de 2003. Entrevista concedida pela moradora e ex-síndica do 
Green Woods. 

ARRUDA, Maria de Fátima. Aspectos viários e de transportes na área de implantação dos 
condomínios Green Village, Green Woods e West park Boulevard. Entrevistada por: Maria 
Floresia P. de S. e Silva. Natal, abril de 2003. Entrevista concedida pela técnica do Setor de 
Projetos da STTU (Prefeitura Municipal de Natal). 1 fita cassete (30min). 

AZEVEDO, Janildo Pereira. Condomínio Green Woods. Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. 
e Silva. Natal, abril de 2003. Entrevista concedida pelo síndico do Green Woods. 

BARROS, Luciano. Projeto, licenciamento e implantação do West Park Boulevard.
Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. e Silva. Natal, novembro de 2003. Entrevista concedida 
pelo arquiteto e urbanista, ex-Diretor de Operações da SEMURB. 

BEZERRA Felipe. Aspectos projetuais, formais e legais condomínio West Park Boulevard.
Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. e Silva. Natal, junho de 2003. Entrevista concedida pelo 
arquiteto e urbanista da ECOCIL, um dos responsáveis pelo projeto deste empreendimento. 1 fita 
cassete (40min). 

BEZERRA Sílvio. Os condomínios horizontais no mercado imobiliário de Natal. O caso do 
West Park Boulevard. Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. e Silva. Natal, junho de 2003. 
Entrevista concedida pelo diretor da ECOCIL, engenheiro e incorporador do Supercondomínio 
West. 1 fita cassete (40min). 

BRANDÃO, César. Os condomínios horizontais no mercado imobiliário de Natal. O caso do 
Loteamento Green Park. Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. e Silva. Natal, abril de 2003. 
Entrevista concedida pelo diretor da FBF Empreendimentos Ltda, arquiteto e urbanista, 
incorporador do Green Park. 1 fita cassete (60 min) 

CAMARGO, Eduardo. Condomínio Green Woods. Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. e 
Silva. Natal, abril de 2003. Entrevista concedida pelo administrador do Green Woods. 

CARVALHO, Maria Cândida Medeiros de Paula. Projeto para a área verde pública localizada 
entre os condomínios Green Village e Green Woods. Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. 
e Silva. Natal, abril de 2003. Entrevista concedida pela autora da proposta para a área. 1 fita 
cassete (60min). 

CAVALCANTI João Hélio Costa da Cunha. Condomínio Green Village. Entrevistada por: Maria 
Floresia P. de S. e Silva. Natal, agosto de 2003. Entrevista concedida pelo síndico do Green 
Village.

CHAGA, Marconi César de Mendonça. Condomínio Green Village. Entrevistada por: Maria 
Floresia P. de S. e Silva. Natal, abril de 2003. Entrevista concedida pelo ex-síndico do Green 
Village.

CHRISPIM, Ana Cecília Albuquerque. Projeto para a área verde pública localizada entre os 
condomínios Green Village e Green Woods. Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. e Silva. 
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Natal, abril de 2003. Entrevista concedida pela autora da proposta para a área.  1 fita cassete 
(60min). 

ELIANE. Participação comunitária e conflitos existentes no entorno dos condomínios Green 
Village, Green Woods e West park Boulevard. Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. e Silva. 
Natal, junho de 2003. Entrevista concedida pela esposa do líder comunitário representante da 
comunidade residente na Travessa dos Potiguares. 

FELIX, Liana Maria Saldanha. Condomínio Green Woods. Entrevistada por: Maria Floresia P. de 
S. e Silva. Natal,  julho de 2003. Entrevista concedida pela moradora do Green Woods. 

FREITAS, Francisco de Chagas. Processo histórico de ocupação do bairro de Candelária, até 
a implantação dos condomínios Green Village, Green Woods e West park Boulevard . 
Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. e Silva. Natal, outubro de 2003. Entrevista concedida 
pelo chefe do Setor de Toponímia da SEMURB (Prefeitura Municipal de Natal). 

FURTADO, Paulo Sérgio Mendonça. Condomínio Green Village. Entrevistada por: Maria Floresia 
P. de S. e Silva. Natal, agosto de 2003. Entrevista concedida pelo morador do Green Woods. 

JANE. Entrevistada por: Condomínio Green Woods. Maria Floresia P. de S. e Silva. Natal, 
setembro de 2003. Entrevista concedida pelo moradora do West Park Boulevard.

LIMA NETO, Diógenes da Cunha. Aspectos legais dos condomínios horizontais. Entrevistada 
por: Maria Floresia P. de S. e Silva. Natal, agosto de 2003. Entrevista concedida pelo advogado 
responsável pela aprovação e registro dos três condomínios estudados. 1 fita cassete (30min). 

LOPES, José Gilmar de Carvalho. Condomínio Vila Rica. Entrevistada por: Maria Floresia P. de 
S. e Silva.Natal, em abril de 2004. Entrevista concedida pelo engenheiro e construtor do primeiro 
condomínio horizontal de Natal: Condomínio Vila Rica. 

MAIA, Nadja Soares. Transportes público coletivo na área de implantação dos condomínios 
Green Village, Green Woods e West park Boulevard. Entrevistada por: Maria Floresia P. de 
S. e Silva.Natal, abril de 2003.1 fita cassete (30min). Entrevista concedida pelo chefe do 
Departamento de Estudos e Projetos da STTU. (Prefeitura Municipal de Natal). 1 fita cassete (30 
min).

MARTINS, André. Condomínio Green Woods. Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. e Silva. 
Natal, junho de 2003. Entrevista concedida pelo morador do Green Woods. 

MARTINS, Jussara Paques Santoro. Condomínio Green Woods. Entrevistada por: Maria Floresia 
P. de S. e Silva. Natal, junho de 2003. Entrevista concedida pela moradora do Green Woods. 

MENDONÇA, Ana Maria. Aprovação e licenciamentos dos condomínios horizontais pela 
Prefeitura Municipal de Natal. Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. e Silva.Natal, 
dezembro de 2003. Entrevista concedida pela técnica e ex-diretora de Operações da SEMURB 
(Prefeitura Municipal de Natal). 

MILTON, Simão. Os condomínio horizontais no mercado imobiliário de Natal. O caso do 
West Park Boulevard. Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. e Silva. Natal, novembro de 2003. 
Entrevista concedida pelo corretor da Abreu Imóveis, responsável pela comercialização do West 
Park Boulevard e morador do mesmo. 

PENTEADO, Dalva. Participação comunitária e conflitos existentes no entorno dos 
condomínios Green Village, Green Woods e West park Boulevard. Entrevistada por: Maria 



286

Floresia P. de S. e Silva. Natal, abril de 2003. Entrevista concedida pela líder comunitária 
representante da comunidade de Nova Cidade (bairro de Cidade Nova). 

PEREIRA, Marcus Vinicius. Condomínio Green Woods. Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. 
e Silva. Natal, 14 de julho de 2003. Entrevista concedida pelo morador do Green Woods. 

PINHEIRO, Cypriana. Os projetos residenciais nos condomínios residenciais. Entrevistada 
por: Maria Floresia P. de S. e Silva. Natal, abril de 2003. Entrevista concedida pela arquiteta 
responsável pelo maior número de projetos residenciais dentro dos três condomínios estudados. 

SANTOS, Jerônimo dos. Os condomínio horizontais no mercado imobiliário de Natal. O caso 
do Green Woods. Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. e Silva. Natal, junho de 2003. 
Entrevista concedida pelo corretor e morador do Green Woods. 1 fita cassete (40 min). 

SANTOS, Rejane Vale Queiroz dos. Os condomínio horizontais no mercado imobiliário de 
Natal. O caso do Green Woods. Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. e Silva. Natal, junho de 
2003. Entrevista concedida pela corretora e moradora do Green Woods. 1 fita cassete (40 min). 

SILVA, Socorro. Impactos resultantes da implantação dos condomínios Green Village, Green 
Woods e West park Boulevard. Entrevistada por: Maria Floresia P. de S. e Silva. Natal, 
novembro de 2003. Entrevista concedida por moradora da Rua Eleuzes Magno.1 fita cassete (60 
min).



ANEXO I 
Mapa das Favelas de Natal





EXEMPLO DE IMPLANTAÇÃO: 

CONDOMÍNIO RELÂMPAGO 







EXEMPLO DAS PLANTAS DAS RESIDÊNCIAS 

CONDOMÍNIO RELÂMPAGO 













FOTOS DAS RESIDÊNCIAS 

Condomínio Josué Pereira da Costa. Município de Parnamirim, limite com o bairro 
Planalto.
Fonte: Silva, M. (2003). 

Condomínio Josué Pereira da Costa. Município de Parnamirim, limite com o bairro 
Planalto.



Fonte: Silva, M. (2003). 

Condomínio Relâmpago. Bairro Planalto. 
Fonte: Silva, M. (2003). 

Condomínio João Dino Maia. Município de Parnamirim, limite com o bairro
Planalto.
Fonte: Silva, M. (2003). 



Condomínio João Dino Maia. Município de Parnamirim, limite com o bairro
Planalto.
Fonte: Silva, M. (2003). 

Condomínio João Dino Maia. Município de Parnamirim, limite com o bairro
Planalto.
Fonte: Silva, M. (2003). 



ANEXO III 
Projetos de Leis propostos para regulamentar os condomínios horizontais em Natal. 



1ª Proposta de Lei 

Dispõe sobre a criação da categoria
uso residencial Conjunto Residencial
Horizontal sob o regime de condomínio,
seus índices e prescrições urbanísticas. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL 

Art. 1º - O uso Conjunto Residencial Horizontal é constituído por unidades 
habitacionais isoladas, agrupadas, geminadas ou superpostas, em condomínio, sendo 
permitido em todo op município de Natal. 

Art. 2º - As unidades habitacionais do Conjunto Residencial Horizontal deverão 
ter altura máxima de 7,5 m (sete metros e meio), medidos até o ponto mais alto da 
cobertura, excetuando-se a caixa d´água, em qualquer ponto do perfil original do 
terreno.

Art. 3º - O Conjunto Residencial Horizontal somente poderá ser implantado em 
lotes de conformação máxima igual a uma quadra. 

Parágrafo único – Quando o Conjunto Residencial Horizontal for proposto para 
gleba ainda não loteada, caberá à Prefeitura definir as diretrizes básicas de 
implantação.

Art. 4º - O Conjunto Residencial Horizontal deve, ainda, atender às seguintes 
disposições:

I – Densidade de 180 hab/há, admitindo-se, mediante outorga onerosa, a 
adoção da densidade adicional relativa ao bairro onde o empreendimento venha a se 
localizar;

II - Taxa de Ocupação máxima de 50% da área do lote; 
III – para cada unidade habitacional deve ser prevista, no mínimo, uma vaga de 

estacionamento dentro da área do lote, podendo ocorrer na superfície ou em subsolo; 
IV – o acesso às unidades habitacionais deverá ser feito através de via 

particular, de pedestres ou de veículos, interna ao conjunto, devendo, ainda, a via de 
pedestre ter largura mínima de 3,00 (três) metros; 

V – no caso de unidades habitacionais superpostas, a escadaria ou rampa de 
acesso poderá atender a mais de uma unidade, desde que obedecidas as dimensões 
mínimas estabelecidas no Código de Obras e legislação especifica; 

VI – serão exigidos os recuos de frente, lateral e de fundos previstos no 
Plano Diretor de Natal para o lote como um todo, dispensando-se os recuos entre as 
edificações e as vias internas, desde que obedecidas as prescrições do Código de 
Obras relativas às condições mínimas de iluminação, insolação e ventilação de cada 
unidade habitacional; 

VII – no mínimo 20% da área do Conjunto Residencial Horizontal deverá ser 
mantida permeável.

Art. 5º - O Conjunto Residencial Horizontal só poderá ser implantado em lotes 
que tenham frente e acesso para vias oficiais de circulação com largura mínima de 12 
(doze) metros, com a exceção do disposto no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único – Admitir-se-á a implantação de Conjunto Residencial 
Horizontal em vias oficiais com, no mínimo,10 (dez) metros quando houver previsão de 
estacionamento para visitantes no interior do lote, na proporção de uma vaga para 
cada duas unidades habitacionais. 



Art. 6º - Será permitida a Implantação de Conjunto Residencial Horizontal de 
caráter evolutivo, quando: 

a) as unidades habitacionais forem construídas por etapas, iniciando-se por 
embrião;

b) as unidades habitacionais forem construídas em épocas distintas. 
§ 1º - Em nenhum momento as frações do condomínio destinadas para 

unidades habitacionais, conforme partido urbanístico previamente aprovado, poderão 
ser destinadas a outro uso. 

§ 2º - Nos casos compreendidos na alínea a deste artigo, devem ser 
observados os seguintes incisos: 

I – seja apresentado e aprovado o projeto da edificação completa; 
II – seja emitido certificado de conclusão parcioal das obras correspondentes ao 

embrião.
Art. 7º - O projeto do Conjunto Residencial Horizontal deverá indicar, quando for 

o caso: 
I – arborização e tratamento paisagístico das áreas comuns não ocupadas por 

edificações;
II – drenagem de águas pluviais; 
III – sistema de coleta, tratamento e disposição de águas servidas e esgoto; 
IV – instalação para disposição de lixo, interior ao lote e junto à via pública. 
Art. 8º - Os  espações de uso comum, as áreas de estacionamento e as vias 

internas de circulação de veículos e pedestres serão considerados bens de uso 
exclusivo do Conjunto Residencial Horizontal, sendo sua manutenção de 
responsabilidade do conjunto de moradores. 

Art. 9º - É de total responsabilidade do empreendedor promover às suas 
expensas, conforme cronograma anexado ao processo de licenciamento, a 
implantação da infra-estrutura correspondente à: 

I – terraplanagem do terreno; 
II – demarcação das unidades condominiadas; 
III – abertura e pavimentação das vias; 
IV – instalação de rede elétrica e iluminação das vias e áreas coletivas, 

garantindo a possibilidade de ligação de energia elétrica a todas as unidades 
habitacionais e equipamentos coletivos; 

V – instalação de rede de água, e quando exigido, de esgotos que possibilite a 
ligação de todas as unidades habitacionais e equipamentos coletivos; 

VI – instalação de rede de telefonia. 
Art. 10º - Os casos omissos serão resolvidos pelo IPLANAT. 
Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrario. 

              Palácio Felipe Camarão, Natal, em____de__________de 1997. 

Sugestões para modificação desta proposta 

Art. 5º - O Conjunto Residencial Horizontal só poderá ser implantado em lotes que 
tenham frente e acesso para vias oficiais de circulação com largura mínima de 12 
(doze) metros, com a exceção do disposto no parágrafo único deste artigo. 
 Parágrafo único – Admitir-se-á a implantação de Conjunto Residencial 
Horizontal em vias oficiais com, no mínimo, 10 (dez) metros quando houver previsão 



de estacionamento para visitantes no interior do lote, na proporção de uma vaga para 
cada duas unidades habitacionais. 

Seção I
Das dimensões dos lotes² 

Art. 80º - Os condomínios horizontais, localizados na Zona Adensável, devem observar 
a fração ideal mínima de terreno de 200,00m² (duzentos metros quadrados) por 
unidade habitacional, desde que apresentem espaço coletivo, destinado à recreação, 
com área correspondente a 8,00m² (oito metros quadrados) por unidade habitacional. 

Seção II
Das dimensões e características das vias

Art. 85º - Os condomínios horizontais devem adotar a largura mínima de 9,00m (nove 
metros) para as vias internas, devendo dotar as vias sem saída com cul de sac ou 
espaços para manobra. 

Seção III
Das reservas de áreas para o Município 

Art. 88º -
 § 3º - Nos parcelamentos de glebas que possuem áreas de preservação 
permanente integrante do projeto, estas não serão incluídas para efeito do calculo para 
áreas publicas destinadas ao Município. 

Art. 90º - Os condomínios horizontais, desmembramentos ou condomínios verticais 
licenciados em gleba superior a 10.000m² (dez mil metros quadrados) devem destinar 
5% (cinco porcento), do total da área, ao Município para implantação dce 
equipamentos públicos e área verde. 

Art. 91º - As exigências de reservas de área para o Município em loteamentos, 
condomínios horizontais ou verticais e desmembramentos que se enquadram nas 
exigências definidas nos artigos anteriores, incidirá em terrenos cujos parcelamentos 
de origem não efetuaram essa reserva. 

Seção IV
Das reservas para Estacionamento 

Art. 137º - Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros para reserva mínima de 
vagas para estacionamento: 
 I – para uso residencial serão observadas, no mínimo, as seguintes proporções: 
 a) Área da unidade até 150 m² (cento e cinqüenta metros quadrados) – uma 
vaga.



2ª Proposta de Lei1

Regulamenta o uso do Condomínio
 Residencial no Município e dá outras 

                                        providencias. 

A Perfeita Municipal de Nata, no uso de suas atribuições legais, decreta:2

Art. 1º - Fica regulamentado o uso Condomínio Residencial, caracterizado pelo 
agrupamento de unidades habitacionais isoladas ou conjugadas horizontal ou 
verticalmente, num único lote de terreno ou gleba. 

Art. 2º - O lote de terreno de que trata o artigo anterior, limitar-se-á, no máximo, 
ao tamanho da quadra. 

Parágrafo único – Quando o Condomínio Residencial ocorrer em gleba ainda 
não loteada, caberá a Prefeitura através do órgão competente, definir as diretrizes 
básicas de implantação. 

Art. 2º - Quando o Condomínio Residencial ocorrer em áreas ainda não 
loteadas, observar-se-á o comprimento Maximo de 250 m (duzentos e cinqüenta 
metros) para cada um dos alinhamentos limítrofes da gleba.  

§ 1º - Para cada extensão que atinja o limite estabelecido no caput, devera ser 
reservado uma área para implantação de via publica lindeira à gleba, com largura 
mínima de 10m, às expensas do Condomínio. 

§ 2º - As vias a que se refere o parágrafo anterior deverão ter entrada e saída, 
ou seja, dar acesso a vias publicas em cada uma das extremidades.

§ 3º - No caso de Condomínios Residenciais que pretendam ocorrer em glebas 
com dimensões superior àquelas estabelecida no caput,caberá à Prefeitura, através do 
órgão competente, avaliar sua viabilidade técnica do ponto de vista urbanístico e 
ambiental, e, em caso favorável, definir as diretrizes para sua implantação. 

Art. 3º - O Condomínio Residencial; só poderá ser implantado em lotes com 
testada de acesso para vias publicas com largura superior a 12m. 

Art. 3º - O Condomínio Residencial; só poderá ser implantado em lotes cuja 
testada de acesso seja limítrofe com vias publicas de largura não inferior a 12m. 

Art. 3º - O Condomínio Residencial; só poderá ser implantado em lotes cuja 
entrada principal tenha acesso direto através de vias publicas de largura não inferior a 
12m. 

Parágrafo Único – A largura da via de que trata o “caput” deste artigo poderá 
ser até 10m, quando no seu interior houver reserva de estacionamento para visitantes, 
à razão de uma vaga para cada três unidades residenciais. 

Parágrafo Único – A largura da via que trata o caput deste artigo poderá ser de 
ate 10m quando no seu interior houver reserva de estacionamento para visitantes, à 
razão de três vagas para cada trinta unidades residenciais ou fração. 

Art. 4º - O numero de unidades habitacionais de cada condomínio será obtido 
através da expressão: 

N = D x há / F 
Onde:

1 Este documento não continha data de elaboração. Segundo informações dos técnicos SEMURB foi 

elaborado no Governo da Prefeita Wilma de Farias, provavelmente entre os anos de 1999 ou 2000. 
2 Em itálico outras sugestões para redação dos artigos.



N = numero de habitações
D = Densidade habitacional do bairro 
ha = área do lote em hectare 
F = Composição familiar em função da área construída útil da unidade 

habitacional estabelecida no parágrafo único do artigo primeiro da lei complementar n 
022 de 18 de Agosto de 1999. 

F1 – Composição familiar em função da área construída útil da unidade 
habitacional estabelecida no parágrafo único do artigo primeiro da Lei Complementar 
nº 022 de 18 de Agosto de 1999. 

F2 – Índice da fundação IBGE, relativo ao numero médio de habitantes por 
família no município, quando se tratar da implantação horizontal. 
            Art. 5º - Alem da densidade demográfica mencionada no artigo anterior, o 
condomínio residencial devera atender a todas as demais prescrições urbanísticas da 
(Lei Complementar 07/94 e 022/99) vigente para cad zona especifica. 
 Parágrafo Único – O Condomínio Residencial devera prever ainda uma reserva 
de área para recreação, à razão de 12m² por unidade habitacional, não tem uma área 
mínima de 100m². 

Art. 6º - Para efeito de licenciamento junto ao município, devera integrar o 
processo administrativo especifico, além da documentação de praxe, o Estatuto do 
Condomínio, devidamente registrado no cartório de imóveis competente. 

Parágrafo Único – O Estatuto do Condomínio a que se refere o caput deverá 
conter, no mínimo: 

I – nome do condomínio; 
II – definição das áreas comuns e privativas, espacial e quantitativamente; 
III – limites e critérios para ampliações e/ou reformas; 
IV – deveres e direitos de cada condômino; 
V – fração ideal de cada unidade autônoma. 
Art. 6º - Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, 

revogando-ser as disposições em contrario. 

Documento sem data  



ANEXO IV 
Clip e Folders de alguns grandes condomínios lançados em 2004 na Grande

Natal.



Condomínio Green Club Residencial III 
Fonte: Folder de lançamento. (2004). 

Alphaville será lançado em outubro

22/08/04

Hudson Helder - Repórter de Economia

O Alphaville Natal, empreendimento imobiliário que reúne os 
mais modernos conceitos urbanísticos do país, deve ser 
lançado até outubro deste ano, segundo previsão do grupo 
Alphaville Urbanismo S.A. O Estudo de Impacto Ambiental 
que tramita na secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de 
Parnamirim, onde será construído o condomínio horizontal, e 
a previsão é que o licenciamento seja liberado até o fim 
deste mês.

O coordenador de planejamento da secretaria de Urbanismo 
e Meio Ambiente de Parnamirim, Marconi Spínola, diz que 
tão logo o licenciamento ambiental seja expedido pelo órgão, o grupo Alphaville Urbanismo 
S.A poderá dar seqüência ao processo em outras instâncias. O Alphaville Natal ocupará 
uma área de 1.028.721 metros quadrados, localizada à margem da rodovia Rota do Sol 
(RN-063), próximo ao clube da Caixa Econômica Federal. É onde antes existia a Fazenda 
Catuana, que pertencia à Arquidiocese de Natal.

Já de posse da licença prévia, emitida pelo Idema-RN (Instituto de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte), a Alphaville Urbanismo projeta o 

Divulgação

CONCEITO - Alphaville 
é um projeto que terá 
investimentos iniciais da 
ordem de R$ 35 milhões 



Alphaville Natal, um mega empreendimento que disponibilizará investimentos iniciais da 
ordem de R$ 35 milhões. O projeto trará ao Estado o que há de mais moderno em termos 
de moradia integrada com a vida empresarial, num espaço onde a natureza é 
rigorosamente preservada e monitorada por projetos ambientais. Alphaville Natal contará 
com ampla estrutura de comércio e serviços, parque com matas preservadas, clube de 
lazer e esportes, entre outros.

As vendas, segundo o diretor de marketing da Alphaville Urbanismo S.A, Marcelo Puntel, 
só devem começar todo o processo burocrático estiver concluído. “Estamos bem otimistas 
quanto ao sucesso, até pela sensação do mercado”, destacou. O Alphaville terá 913 lotes 
residenciais e 29 comerciais, além de um clube com 45 mil metros quadrados de área. 
Puntel explica que a pessoa adquire um lote e constrói a residência, servindo-se da infra-
estrutura contemplada pelo projeto. A área total do condomínio abrigará dois residenciais 
cujos nomes ainda não foram definidos.

O condomínio será o primeiro do Estado com esse conceito, mas o décimo quatro 
empreendimento do gênero implementado pela Alphaville Urbanismo S.A no país. Ao 
adquirir um lote do Alphaville, o comprador recebe ainda a documentação que prevê os 
cuidados e parâmetros necessários à ocupação racional da área. O grupo pretende lançar 
mais 18 condomínios nos próximos três anos.

Previsto para ser inaugurado em fevereiro passado, a implementação do Alphaville Natal 
só não aconteceu em tempo devido à burocracia na tramitação dos projetos, exigências 
dos órgãos gestores municipal e estadual. O conceito Alphaville surgiu há 30 anos, na 
região metropolitana de São Paulo, a partir do qual se estabeleceu um novo conceito de 
empreendimento imobiliário cuja proposta é oferecer qualidade de vida aos moradores.

Os projetos levam em conta o entorno da área onde serão executados, como forma de 
reduzir ao máximo o impacto ambiental, além de proporcionar desenvolvimento social nas 
áreas adjacentes. Por enquanto, o grupo prefere não trabalhar com preços porque ainda 
faltam detalhes burocráticos, como os demais licenciamentos ambientais para o projeto e 
registro em cartório.

A área do Alphaville Natal localiza-se próximo à Barreira do Inferno, na margem direita da 
RN-063 para quem segue de Natal rumo às praias do litoral Sul. A razoável distância da 
área urbana de Natal, cerca de cinco quilômetros a partir do bairro de Ponta Negra, 
possibilita a comodidade do acesso aos serviços existentes na capital consorciado com a 
qualidade de vida.

Enquanto prepara o lançamento de Alphaville Natal, a Alphaville Urbanismo S.A. 
comemora sua sexta vitória consecutiva na premiação considerada o “Oscar” do setor no 
País, que julga a excelência de empreendimentos imobiliários.

Fonte: http://www.tribunadonorte.com.br/anteriores/2004/08/22/econom/eco1.html



CONDOMÍNIO  CAFARNAUM: 



ANEXO V 
Dados documentais sobre a propriedade da área em estudo 



Mapas de Chagas 



ANEXO VI 
Plano de Trabalho: estruturação das entrevistas e questionários 



ANEXO VI – QUADRO 1 

DIMENSÕES    ELEMENTOS
DO

CONCEITO

OBJETIVO FONTE ATORES QUESTIONAMENTO

Saber se estes 
empreendimentos 
são condomínios 
fechados de fato 
ou de direito. 

Processos de 
licenciamento
(Arquivo municipal 
e SEMURB) 

Registros 
(Cartório)

Técnicos da 
SEMURB
Funcionários do 
cartório 
Incorporadores
Advogados
Arquitetos. 

Quanto à legislação federal: 
Aprovados como condomínios ou 
como loteamentos? 
Tratam de lotes ou de fração ideal? 
Há edificações atreladas aos lotes? 
As vias são públicas ou privadas? 
Formas de concessão? 

Conhecer a 
validade dos 
instrumentos
legais utilizados 
para provação e 
registro desses 
projetos.

Leis Federal e 
Municipal de 
Parcelamento do 
Solo

Projetos de lei 
municipal sobre 
condomínios
horizontais.

Técnicos da 
SEMURB
Advogados
Incorporadores
Representante
do cartório 

Quanto à legislação municipal: 
sabendo não existir lei que trata com 
especificidade os condomínios 
horizontais, quais as leis, decretos e 
portarias que serviram de base legal? 

Qual a validade legal desses 
instrumentos?

Divergências
na definição do 
conceito de 
condomínios
fechados:
loteamentos ou 
condomínios
residenciais
horizontais?

Conhecer
perímetro dos 
empreendimentos

Projetos dos 
condomínios.

Técnicos da 
SEMURB
Arquitetos 
Incorporadores
Corretores
Advogados

Considerando que há uma polêmica 
jurídica em torno da dimensão máxima de 
empreendimentos que podem ser 
aprovados e legalizados como 
condomínios fechados, qual a opinião 
desses atores a respeito? 

Aspectos
jurídicos

Relação com a 
área de 
preservação
ambiental

Observar a 
relação com a 
Zona de 
Preservação 1

Mapa das ZPA-1 

Arquivo SEMURB 
Ficha de análise – 
verificar se há 
referência a estudo 
ambiental e 
exigências
requeridas.

Incorporadores
Técnicos da 
SEMURB da 
área ambiental 

A ocupação dessa área compromete a 
área das dunas? 



DIMENSÕES    ELEMENTOS
DO

CONCEITO

OBJETIVO FONTE ATORES QUESTIONAMENTO

Localização Descobrir se há uma 
tendência à inversão do 
padrão brasileiro 
historicamente construído: 
Centro rico x periferia 
carente em Natal? 

SEMURB

Mapa de Natal 

Jornais

Imobiliárias

Incorporadores
Corretores

Há uma tendência destes 
empreendimentos se 
localizarem em áreas menos 
valorizadas dentro da malha 
urbana e não mais na periferia 
das cidades. 
Onde estão se localizando os 
novos condomínios? 

Moradores do 
condomínio

Moradores do 
entorno

Quais as distâncias percorridas 
aos equipamentos que utilizam 
com mais freqüência (escolas, 
hospitais, áreas de lazer e 
esportivas, supermercados, 
etc).

Acessibilidade Saber sobre a 
proximidade (espacial e 
temporal) aos bens de 
consumo e serviço são 
determinantes na escolha 
do local de moradia dos 
moradores desses 
espaços?

Entrevistas com 
os moradores do 
entorno e dos 
condomínios

Mapa da cidade 
estrutura viária e 
disponibilidade
de transporte 
(STTU).

Localização dos 
equipamentos
existentes na 
área (SEMURB) 

Técnicos da STTU 
síndico 

O que existe para esta área no 
projeto da STTU – Plano de 
Transporte Integrado. 

Qual a capacidade de tráfego e 
grau de saturamento das vias 
de acesso à área? 

Existe processo pedindo 
ampliação dos pontos de 
parada de coletivos próximo ao 
condomínio ou aumento das 
opções de itinerários? 

Aspectos
urbanísticos
externos

Equipamentos
e serviços 

Conhecer qual a 
importância da distância 
aos equipamentos 
públicos e privados x 
facilidade de acesso na 
escolha do local para 
realizar o empreendimento

Corretores
Incorporadores

Corretores
Incorporadores

Em que influenciou este item 
na escolha da localização do 
empreendimento?



Infra-estrutura Identificar alterações no 
entorno

Entrevistas com 
incorporadores,
síndicos, 
administradores
e moradores 
(interno e 
externo)

Incorporadores,
Moradores do 
entorno e 
condôminos
Administradores
Síndicos 

O que mudou com a chegada 
dos CF? 

morfologia Pesquisar as dimensões 
de quadra, via, passeio, 
lotes, taxas de ocupação, 
distribuição dos lotes por 
face de quadra. 

Mapas e fotos da 
área em 
diferentes
momentos.

Síndicos 
Corretores
Arquitetos/urbanistas

Quais mudanças aconteceram 
no padrão morfológico 
existente?

Como avaliam as mudanças do 
padrão habitacional e 
urbanístico dessa área? 

Segurança Conhecer qual o grau de 
periculosidade da área, 
segundo seus habitantes. 

Verificar o avanço da 
arquitetura defensiva 
neste espaço. 

Entrevistas com 
os moradores do 
entorno e 
síndico. 

Fotos das 
residências do 
entorno

Síndicos 
administradores
Moradores do 
entorno e 
condôminos

Há muitos assaltos na área? 
Usam sistemas de segurança? 

Acham a área perigosa? 



DIMENSÕES    ELEMENTOS
DO

CONCEITO

OBJETIVO FONTE ATORES QUESTIONAMENTO

Acessos Mostrar como a existência de 
um único acesso ao 
empreendimento tem relação 
com a valorização da terra, 
pela alteração dos padrões 
morfológicos urbanos e 
arquitetônicos

Mapa da área 
Projetos dos 
CF

Arquiteto
Corretores

O reduzido ou único número de 
acessos aos condomínios 
permite liberdade projetual. Na 
sua opinião o entorno não 
deveria ser considerado no 
projeto?

Segurança Avaliar a eficácia da segurança 
interna e externa. 

Entrevistas aos 
síndicos 
e condôminos. 

Regulamento
interno dos 
condomínios.

Síndicos 
Moradores dos 
condomínios

Já houve tentativa de assalto 
neste CF? 
Sentem-se protegidos dentro 
do CF? 
Qual a opinião sobre o 
entorno?

Morfologia Conhecer dimensões de 
quadra, hierarquização de vias, 
passeio, lotes, taxas de 
ocupação, distribuição dos 
lotes por face de quadra. 

Comparar às teorias de projeto. 

Analise dos 
projetos à luz 
da projeto de 
parcelamento
do solo urbano. 

Arquitetos 
Corretores

De que depende a definição do 
partido urbanístico?

Quais os itens mais importante 
na definição do programa de 
necessidade dos condomínios? 

Infra-estrutura Conhecer sobre a realidade na 
auto-sustentabilidade dos 
condomínios horizontais? 

Entrevistas 
incorporadores,
síndicos, 
administ. e 
moradores dos 
condomínios.

Incorporadores, 
Moradores,
administradore
s, síndicos, 
moradores.

Quais foram os investimentos 
públicos necessários para 
implantação deste condomínio? 
Quem proveu e quem mantém 
a infra-estrutura instalada?

Aspectos
urbanísticos
internos

A lei e a forma Verificar a relação há entre a 
forma e a lei ou a inexistência 
da lei. 

Entrevista com 
arquitetos
Incorporadores
e corretores 

Arquitetos 
Incorporadores
corretores

A que normas atendem para 
executar o projeto? 
Como são calculados os 
espaços comuns?
Por que restringir o uso ao 
habitacional?



DIMENSÕES    ELEMENTOS
DO

CONCEITO

OBJETIVO FONTE ATORES QUESTIONAMENTO

Código de 
obras interno 

Observar se a ditadura 
arquitetônica pode ser 
sinônimo de status. 

Entrevistas com 
o sindico, 
moradores do 
CF, corretores, 
incorporadores.

Analise do 
regulamento
interno

Síndicos 
Arquitetos das 
residências
Corretores
Incorporadores,
Moradores do 
condomínios.

Quais as vantagens do código de 
obras interno? 

É bom ou ruim um código de obras 
interno mais rígido que o da 
cidade? Por que? 

Áreas
comunitárias
de lazer 

Nos textos jurídicos, a 
inexistência de áreas de 
lazer adequadas 
providas pelo Estado 
são justificativas para 
estímulo aos 
condomínios fechados. 
Conhecer a importância 
dessas áreas para os 
condôminos.

Entrevistas com 
o arquiteto, 
corretores e 
moradores dos 
condomínios.F

Arquitetos 
Incorporadores
Corretores

Moradores dos 
condomínios

Qual a importância destas áreas 
nestes projetos? 

Quem usa, quando e como estas 
áreas?

Aspectos
arquitetônico
s

Urbanismo
espetáculo

Verificar a relação entre 
a valorização do 
empreendimento e o uso 
de valores simbólicos 
como a 
monumentalidade dos 
pórticos, estilos e 
padrões arquitetônicos. 

Visita aos 
condomínios
Avaliação de sua 
arquitetura.

Entrevistas com 
o arquiteto e 
corretores.

Convenção do 
CF

Entrevista com 
os arquitetos das 
casas

Arquitetos 
Corretores
Incorporadores

Moradores do 
Condomínios,
Arquitetos das 
casas

Qual a importância da fachada no 
projeto?

O que é mais importante, ponto 
inicial dos projetos? 

Quais as limitações de gabarito, 
área construção mínima, materiais, 
programa e estilos. 

Qual o programa básico solicitado 
para os projetos residenciais? 



DIMENSÕES    ELEMENTOS
DO CONCEITO 

OBJETIVO FONTE ATORES QUESTIONAMENTO

Homogeneidade Avaliar perfil dos 
moradores e comparar 
aos dados nacionais e 
dados dos bairros 

Entrevista com o 
sindico, 
corretores

Dados sobre os 
bairros do IBGE 
e SEMURB 

Síndicos 

Corretores

Idade, renda, número de filhos, 
atividade.

Mobilidade Migrações dentro da 
cidade. Por que mudam 
para os CF? 

Comparar características 
sociais, políticas e 
culturais da população.

Entrevista 
síndico, 
corretores,
incorporadores
e moradores dos 
condomínios e 
do entorno 

Sindico

Corretores

incorporadores

Moradores dos 
condomínios e 
entorno

O que mais atraí nessa forma de 
moradia: morar em casas, 
localização, tranqüilidade, conforto, 
segurança, status, outros. 
Razão pela qual mudou-se para 
um CF? 
De onde vêem? 
Tipo de moradia anterior? 

Aspectos
sociopolíticos
e culturais 

Cidadania e 
participação

Ver como acontece a 
participação dentro e 
fora dos condomínios. 

Observar a força política 
para atender a suas 
necessidades
(poder político de 
barganha).

Entrevistas com 
síndicos e 
moradores do CF 

Processo de 
cessão da área 
verde

Processo de 
requisição de 
linhas de ônibus 
e paradas 
próximas ao CF 

Síndicos 

Moradores dos 
condomínios e do 
entorno

Arquitetos 
responsáveis pelo 
projeto.

Técnicos da 
SEMURB

Quem participa das reuniões do 
CF?

Participam de grupos religiosos, 
esportivos, políticos? 

Quais eram as pospostas dos 
projetos apresentados, o objetivo e 
os resultados obtidos? 



DIMENSÕES    ELEMENTOS
DO CONCEITO

OBJETIVO FONTE ATORES QUESTIONAMENTO

Valorização 
imobiliária

Conhecer a 
valorização da terra 
pela alteração dos 
padrões morfológicos 
urbanos e 
arquitetônicos

Saber se há processo 
de expulsão da 
população do entorno. 

Preços
anteriores e 
atuais dos lotes 
dos CF e do 
entorno

Tempo de 
moradia

Síndicos  
Corretores

Moradores do 
entorno

% de valorização dentro e fora dos 
CF

Tempo de moradia e desejo de 
mudar da área. 

Aspectos
mercadológico
s

O mercado 
imobiliário dos 
condomínios
horizontais

Verificar se há 
tendência a proliferar e 
popularizar esse tipo 
de empreendimento 

Entrevistas aos 
corretores e 
incorporadores

Corretores e 
incorporadores

Por que o sucesso dos 
condomínios horizontais?
.



ANEXO VI – QUADRO 2 

Ator Dimensões Questionamentos
Aspectos
jurídicos 

Aprovados como condomínios ou como loteamentos? 
Tratam de lotes ou de fração ideal? 
Há edificações atreladas aos lotes? 
As vias são públicas ou privadas? Formas de concessão? 
Quais as leis, decretos e portarias municipais que serviram de 
base legal? 
Qual a sua opinião sobre definir uma área e dimensões máximas 
para este tipo de empreendimento? 

Aspectos
Urbanísticos
externos

Se, a princípio, se imaginou uma reversão do padrão centro 
periferia historicamente construído nas cidades brasileiras, 
verifica-se hoje uma tendência destes empreendimentos se 
localizarem em áreas menos valorizadas dentro da malha urbana 
e não mais na periferia das cidades. Acredita que o mesmo 
acontece com Natal? Qual sua opinião sobre isso? 
Qual a importância do item: distância dos equipamentos públicos 
e privados x facilidade de acesso na escolha do local para realizar 
o empreendimento? 
Quais foram os investimentos públicos necessários para 
implantação deste condomínio? O que mudou depois da chegada 
dos condomínios nesta área? 

Aspectos
arquitetônicos 

Quais as vantagens do código de obras interno? 
Qual a importância destas áreas nestes projetos? 
A que normas atendem para executar o projeto? 
Como foram calculadas as áreas verdes, de lazer, vias, passeios? 
Há alguma preocupação com as normas de parcelamento do solo 
municipais?
Por que restringir o uso ao habitacional?
Quais outros usos são previstos? 
Qual a importância da fachada no projeto? Qual a recomendação 
para a fachada do CF? 
Quais as limitações de gabarito, área construção mínima, 
materiais, programa e estilos. 

Aspectos
sociopolíticos
e culturais 

Perfil dos moradores (com idade, renda, número de filhos, 
atividade)

Incorporador

Aspectos
econômicos/
Valorização 
imobiliária

O que atraí essa forma de empreendimento: morar em casas, 
localização, tranqüilidade, conforto, segurança, status, outros 
Imóveis - % de valorização dentro e fora dos CF? 



Aspectos
jurídicos 

Aprovados como condomínios ou como loteamentos? 
Tratam de lotes ou de fração ideal? 
Há edificações atreladas aos lotes? 
As vias são públicas ou privadas? Formas de concessão? 
Quais as leis, decretos e portarias municipais que serviram de 
base legal? 
Qual a sua opinião sobre definir uma área e dimensões máximas 
para este tipo de empreendimento? 

Aspectos
Urbanísticos
externos

Se, a princípio, se imaginou uma reversão do padrão centro 
periferia historicamente construído nas cidades brasileiras, 
verifica-se hoje uma tendência destes empreendimentos se 
localizarem em áreas menos valorizadas dentro da malha urbana 
e não mais na periferia das cidades. Acredita que o mesmo 
acontece com Natal? Qual sua opinião sobre isso? 
Qual a importância do item: distância dos equipamentos públicos 
e privados x facilidade de acesso na escolha do local para realizar 
o empreendimento? 
Quais foram os investimentos públicos necessários para 
implantação deste condomínio? O que mudou antes e depois da 
implantação dos CF nesta área? 
Como avaliam as mudanças do padrão habitacional e urbanístico 
dessa área? 

Aspectos
urbanísticos
internos

Quais os itens mais importantes para definição do partido dos 
condomínios dirigidos para pessoas com renda média ou alta?
Qual a importância das áreas verdes nestes projetos? 
Conhece que normas devem atender o projeto? 
Sabe como são calculadas as áreas verdes, de lazer, vias, 
passeios?
Há alguma preocupação com as normas de parcelamento do solo 
municipais?
Por que restringir o uso ao habitacional? Quais outros usos são 
previstos?

Aspectos
arquitetônicos 

Quais as vantagens do código de obras interno? 
Qual a importância da fachada no projeto? Qual a recomendação 
para a fachada do CF? 
Quais as limitações normalmente impostas de gabarito, área 
construção mínima, materiais, programa e estilos? 

Aspectos
sociopolíticos
e culturais 

Perfil dos moradores (com Idade, renda, numero de filhos, 
atividade)

Corretores

Valorização 
imobiliária

O que atraí essa forma de empreendimento: morar em casas, 
localização, tranqüilidade, conforto, segurança, status, outros 
Imóveis - % de valorização dentro e fora dos CF 



Aspectos
jurídicos 

Aprovados como condomínios ou como loteamentos? 
Tratam de lotes ou de fração ideal? 
Há edificações atreladas aos lotes? 
As vias são públicas ou privadas? Formas de concessão? 
Considerando que há uma polêmica jurídica em torno da 
dimensão máxima de empreendimentos que podem ser 
aprovados e legalizados como condomínios fechados, qual a 
opinião

Aspectos
urbanísticos
internos

O reduzido ou único número de acessos aos CF permite uma 
liberdade projetual, na sua opinião o entorno não deveria ser 
considerado no projeto? 
Quais os itens mais importantes na definição do partido dos 
condomínios?
A que normas atendem para executar o projeto? 
Como foram calculadas as áreas verdes, de lazer, vias, 
passeios?
Há alguma preocupação com as normas de parcelamento do 
solo existentes na área? 

Arquitetos 
dos
condomínios 

Aspectos
arquitetônicos

Quais as vantagens do código de obras interno? 
O que é mais importante, ponto inicial dos projetos? 
Quais as limitações de gabarito, área construção mínima, 
materiais, programa e estilos. 
Qual o programa básico solicitado para os projetos residenciais? 
O que mais importa na definição da fachada? 

Arquitetos 
das casas 

Aspectos
arquitetônicos

Quantos projetos residenciais você fez para condomínios 
fechados?
Existe diferença entre a clientela dos condomínios Green 
Woods/ Green Village / West Park Boulevard? Se há, qual?
Qual a sua opinião sobre as normas internas e fiscalização de 
obras existentes nos condomínios fechados? Além das  
limitações de gabarito, área construção mínima, há restrições 
quanto materiais, programa mínimo e estilos? 
A que normas atendem para executar o projeto? 
Acredita que há uma tendência a utilizar elementos formais 
característicos de estilos historicamente determinados? Se sim, 
por que? 
O programa básico solicitado para os projetos residenciais é 
muito variável? 
Qual a importância das áreas verdes/ comunitárias nos 
condomínios fechados considerando que na maioria das 
residências há áreas privativas de lazer? 
Qual a importância da fachada no projeto?
Na sua opinião, quais os três principais fatores que leva à 
escolha por morar em um condomínio fechado? 



Aspectos
urbanísticos
externos/

Quais equipamentos utilizam com mais freqüência (escolas, 
hospitais, áreas de lazer e esportivas, supermercados, etc).
Qual a opinião sobre o entorno? 
Como definem a acessibilidade ao condomínio? 

Aspectos
urbanísticos
internos

Já houve tentativa de assalto neste CF? 
Sentem-se protegidos dentro do CF? 
Qual a sua opinião sobre o projeto urbanístico? O que mais lhe 
agrada?

Aspectos
arquitetônicos

É bom ou ruim um código de obras interno mais rígido que o da 
cidade? Por quê? 
Quanto às áreas de lazer e esportes: Quem da família usa, 
quando e como estas áreas? 
Qual a importância da fachada (pórtico de entrada) e muro no 
projeto?
Gosta dos muros internos baixos? Porque? 
Que sensação lhe passa a altura dos muros externos? 

Moradores 

Aspectos
sociopolíticos e 
culturais

Razão pela qual mudou-se para um CF? 
Como caracterizaria a população deste condomínio? 
Quem participa das reuniões do CF? 
Participam de grupos religiosos, esportivos, políticos, outros? 
Há uma vida em comunidade dentro do CF? 
Que acha dos valores do IPTU? Paga IPTU? 

Aspectos
mercadológicos

Por quanto adquiriu seu imóvel e quando? 
Houve algum critério para a escolha do lote? 
Por que escolheu este condomínio? 
O que mais lhe agrada e desagrada em viver neste condomínio? 



Quais equipamentos utilizam com mais freqüência (escolas, 
hospitais, áreas de lazer e esportivas, supermercados, etc). 
Quais foram os investimentos públicos necessários para 
implantação deste condomínio? O que mudou depois dos 
condomínios?
Como percebe a implantação dos condomínios próximos à 
sua residência – fator positivo ou negativo, trouxe mais 
vantagens ou desvantagens para os moradores da área e 
porque?

Aspectos
urbanísticos
externos

Acham a área perigosa? 
Há muitos assaltos na área? 
Usam sistemas de segurança? Quais? 

Aspectos
arquitetônicos

Os muros altos dos condomínios incomodam? 
Como percebem as mudanças na arquitetura das casas na 
área?

Aspectos
sociopolíticos e 
culturais

Como craacterizaria a população dessa área? 
Participam de associações de moradores do bairro? 
Conhecem os processos de reivindicação da área verde e 
transportes solicitados pelos moradores dos condomínios? 
Já fizeram alguma solicitação à administração pública? 
Foram atendidos? 

Lideranças
comunitárias
e Moradores 
do entorno 

Aspectos
mercadológicos

Por quanto adquiriu seu imóvel e quando? 
Houve algum critério para a escolha do lote? 
O que mais lhe agrada e desagrada em viver nesta área? 
Tempo de moradia e desejo de mudar da área. Se há, por 
quê?



Aspectos
jurídicos 

Aprovados como condomínios ou como loteamentos? 
Tratam de lotes ou de fração ideal? 
Há edificações atreladas aos lotes? 
As vias são públicas ou privadas? Formas de concessão? 
Quais as leis, decretos e portarias municipais que serviram de 
base legal? 
Qual a sua opinião sobre definir uma área e dimensões 
máximas para este tipo de empreendimento? 
Estes projetos apresentaram licença ambiental? 

Aspectos
urbanísticos
externos

Se a princípio se imaginou uma reversão do padrão centro 
periferia historicamente construído nas cidades brasileiras, 
verifica-se hoje uma tendência destes empreendimentos se 
localizarem em áreas menos valorizadas dentro da malha 
urbana e não mais na periferia das cidades. Acredita que o 
mesmo acontece com Natal? Qual sua opinião sobre isso? 
Quais foram os investimentos públicos necessários para 
implantação deste condomínio? O que mudou antes e depois 
dos condomínios nesta área? 
A ocupação dessa área compromete a área das dunas? Está 
fora da delimitação da ZPA-1? 

Técnicos
analistas
urbanísticos 
e
ambientais
da
SEMURB

Aspectos
arquitetônicos

Como vê a existência de um código de obras interno?
A existência de um código de obras interno rigoroso tem feito 
relaxar as licenças à prefeitura? 
Os projetos residenciais são aprovados também na SEMURB?
A que normas devem atender os projetos residenciais? 
Como foram exigidos os cálculos das áreas verdes, de lazer, 
vias, passeios?  
Há alguma preocupação com as normas de parcelamento do 
solo municipais? 
A restrição ao uso habitacional não vai de encontro aos 
princípios do PDN/94? 

Técnicos
da STTU 

Aspectos
urbanísticos
externos/
Acessibilidade

O que existe para esta área no projeto da STTU – Plano de 
Transporte Integrado. 
Capacidade de tráfego e grau de saturamento das vias de 
acesso à área 
Processo existente pedindo ampliação dos pontos de parada 
de coletivos próximo ao condomínio e aumento das opções 
de itinerários. 



Aspectos
urbanísticos
externos

Como avaliar acessibilidade aos condomínios? 
Há processo existente pedindo ampliação dos pontos de 
parada de coletivos próximos ao condomínio e aumento 
das opções de itinerários. 
Quais foram os investimentos públicos necessários para 
implantação deste condomínio? O que mudou depois dos 
Condomínios nesta área? 
Quais mudanças aconteceram no padrão morfológico 
existente na área? 
Como avaliam as mudanças do padrão habitacional e 
urbanístico dessa área? 
A ocupação dessa área compromete a área das dunas? 

Aspectos
Urbanísticos
internos

Quem proveu e quem mantém a infra-estrtura instalada? 
Água, energia, telefonia, esgotamento sanitário, etc. 
A que normas atendem para executar o projeto? 

Segurança Há muitos assaltos na área? 
Que sistemas de segurança utilizam? 
Acham a área perigosa 

Aspectos
arquitetônicos

Quais mudanças aconteceram no padrão morfológico 
existente?
Como avaliam as mudanças do padrão habitacional e 
urbanístico dessa área? 
Quais as vantagens do código de obras interno? 
É bom um código de obras interno mais rígido que o da 
cidade? Por quê? 
Qual a importância das áreas de lazer nestes projetos? 
Quem usa, quando e como estas áreas? 

Aspectos
sociopolíticos e 
culturais

Perfil dos moradores (com Idade, renda, numero de filhos, 
atividade)
Quem participa das reuniões do condomínio? 

Mobilidade O que mais atrai nessa forma de moradia: casas, 
localização, tranqüilidade, conforto, segurança, status, 
outros.
Razão por que as pessoas se mudam para um 
condomínio horizonatal? 

Síndicos  
Administradores 

Valorização 
imobiliária

O que atraí nesses empreendimentos: morar em casas, 
localização, tranqüilidade, conforto, segurança, status, 
outros
Imóveis - % de valorização dentro e fora dos CF? 



Aspectos
jurídicos 

Aprovados como condomínios ou como loteamentos? 
Tratam de lotes ou de fração ideal? Por se enquadrarem 
urbanisticamente na definição de loteamentos urbanos 
não devem atender às leis específicas? Exigências 
quanto à infraestrutura, sistema viário e percentuais de 
áreas públicas? 
Há edificações atreladas aos lotes? 
As vias são públicas ou privadas? Formas de concessão? 
Não havendo edificação atrelada ao lote, como vê a 
aprovação desses empreendimentos como condomínios? 
As vias são privadas, não deveria haver uma medida 
compensatória exigida por parte do município em troca da 
concessão de um bem constitucionalmente de uso 
publico?
Quais as leis, decretos e portarias municipais que 
serviram de base legal? Qual a legalidade dos 
instrumentos municipais utilizados como base de 
aprovação e licenciamento destes empreendimentos? 
Qual a sua opinião sobre definir uma área e dimensões 
máximas para este tipo de empreendimento? 
Acredita que a omissão da União e do município favorece 
ao aparecimento desses empreendimentos.

Aspectos
urbanísticos
externos

Se, a princípio, se imaginou uma reversão do padrão 
centro periferia historicamente construído nas cidades 
brasileiras, verifica-se hoje uma tendência destes 
empreendimentos se localizarem em áreas menos 
valorizadas dentro da malha urbana e não mais na 
periferia das cidades. Acredita que o mesmo acontece 
com Natal? Qual sua opinião sobre isso? 
Qual a importância do item: distância dos equipamentos 
públicos e privados x facilidade de acesso na escolha do 
local para realizar o empreendimento ? 
Quais foram os investimentos públicos necessários para 
implantação deste condomínio? O que mudou antes e 
depois dos CF nesta área? 

Advogado dos 
condomínios

Valorização 
imobiliária

O que atrai essa forma de empreendimento: morar em 
casas, localização, tranqüilidade, conforto, segurança, 
status, outros 
Imóveis - % de valorização dentro e fora dos CF 



ANEXO VI – Modelo Questionário 01: condôminos 

Nome do condomínio: ________________________ 

QUESTIONÁRIO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO 

Seção 0: Identificação do questionário   

1 Número do questionário________ 
2 Data:  /   /     
3 Entrevistador: _______________ 
4 Nome do entrevistado ___________________________________________________ 
5 Número do lote:________________ 

Seção 1: Perfil dos moradores :
101 Número de pessoas que moram na casa (incluir crianças e não incluir empregados: 

(  ) 01 (  ) 02   (  ) 03  (  ) 04  (  ) 05 ou  mais. Se mais quantas_______  (  )NS  (  )NR 
102 Quantas são crianças? (  ) nenhum  (  ) 01  (  ) 02 (  ) 3 ou mais (  )NS  (  )NR 
103 Idade das crianças (pode marcar mais de uma opção): 
      (  ) entre 0 e 5 anos  (  ) entre 6 e 10  anos (  ) entre 11 e 16 anos (  )NS  (  )NR 
104 Quantos empregados existem c/ carteira assinada na casa:    

(  ) nenhum  (  ) 01  (  ) 02  (  ) mais  de 2  (  )NS  (  )NR 
105 Quantos empregados diaristas existem na casa:  

(  ) nenhum  (  ) 01  (  ) 02 (  ) mais de 2 (  )NS  (  )NR 
106 O domicílio dispõe de quantos carros _____________(  )NS  (  )NR 

Seção 2: Identificação pessoal do principal proprietário da residência 
201 Data de nascimento do proprietário: dia _______mês _______ ano____(  ) NS (  )NR 
204 Sexo do proprietário (  ) F  (  ) M 
205 Profissão do(s) proprietário(s):______________________________ (  )NS  (  )NR 
206 Renda familiar  

(  ) entre 0 e menos de 5 SM (  ) mais de 5 e menos de 10SM (  ) mais de 10 e menos de 
20SM (  ) mais de 20 e menos de 30SM (  ) mais de 30 SM (  )NS ( )NR 

207 Grau de instrução do proprietário: (  ) nenhum (  ) primeiro grau incompleto (  ) 
primeiro grau completo (  ) segundo grau incompleto (  ) segundo grau completo (  ) 
superior incompleto (  ) superior completo (  ) pós-graduado (  )NS  (  )NR 

Seção 3: Característica sociais, culturais e políticas dos condôminos
301 Alguém da casa participa das reuniões de condomínio?  

(  ) sim (  ) não (  ) às vezes (  )NS        (  )NR 
302  Antes de morar no CF participava de alguma associação de moradores (comunitária, 

religiosa, política, etc.) dentro ou fora do seu bairro?
(  ) sim  (  ) não (  ) as vezes (  ) NS  (  ) NR 

303 E hoje? (  ) sim (  ) não  (  ) as vezes (  )NS  (  )NR 
304 Conhece a convenção do condomínio? 

 (  ) sim  (  ) não (  ) parcialmente (  ) NS  (  )NR 
305 Na sua opinião: existe uma vida comunitária entre os moradores? (festa, amizade 

entre vizinhos): (  ) sim  (  ) não  (  ) às vezes  (  )NS  (  )NR 
306 Entre as formas de lazer preferidas da família, estas acontecem na maioria das vezes 

(  ) dentro do Condomínio     (  ) fora do Condomínio (  )NS  (  )NR 



307 Utiliza a área de lazer comunitária?  (  ) sempre  (  ) às vezes (  ) raramente (  ) nunca 
(  )NS     (  )NR. Se a resposta for negativa, por quê?___________(  )NS (  )NR 

308 E os filhos?  (  ) sempre  (  ) às vezes (  ) raramente (  ) nunca (  )NS  (  )NR 
Se a resposta for negativa, por quê?___________________________ (  )NS   (  )NR 

309 Sente-se segura dentro do condomínio? (  ) sim  (  ) não (  ) às vezes (  )NS  (  )NR 
310 Qual sua opinião sobre a área do entorno?(  ) tranqüila (  )segura  (  ) perigosa (  ) 

incômoda     (  ) boa  (  ) ameaçadora  (  ) outra. Especificar __________(  )NS  (  )NR 

Seção 4: Mobilidade
401 Tempo de residência no condomínio: (  ) menos de 01 ano  (  ) entre 01 e 05 anos  (  ) 

entre 05 e 10 anos   (  )NS  (  )NR 
402 Onde morava antes (  ) mesma área (  ) mesmo bairro (  ) outro bairro (  ) outra 

cidade/país:      (  )NS  (  )NR. Se outro bairro/cidade/país, qual?
_____________________

403 Tipo de moradia anterior (  ) casa (  ) apartamento (  ) condomínio horizontal  (  ) 
outro:____________(  )NS  (  )NR 

404  Selecione as duas principais razões que o levaram a morar em um condomínio 
fechado, se possível, por ordem de prioridade: 
1- _________________________  2 - _________________________ (  )NS  (  )NR 

Seção 5: Infra-estrutura e serviços públicos e privados
501 Sobre seu trajeto diário (casa/ trabalho /escola) - considerando tráfego, distâncias, 

manutenção das vias de acesso, opções de acesso - pode ser resumido em uma palavra 
como: (  ) ótimo    (  ) bom (  ) regular (  ) ruim (  ) péssimo (  )NS  (  )NR
Se regular, ruim, ou péssimo, por quê? 
__________________________________________

502 Qual(is) shopping(s) que as pessoas da casa freqüentam?________(  )NS (  )NR  
503 Em caso de doença, quais as unidades de saúde (hospitais) que as pessoas da casa 

utilizam?__________________ (  )NS (  )NR
504 Quais os o(s) supermercado(s) que as pessoas da casa 

frequentam?___________________(  )NS (  )NR 
505 Quais as universidades que os moradores desta residência freqüentam? 

 __________________(  )NS (  )NR
506 Quais escolas que os moradores desta residência freqüentam? 

___________________(  )NS (  )NR
507 Sobre IPTU:  

(  ) não paga  (  ) paga e acha valor alto (  ) paga e acha valor justo  (  ) NS (  ) NR 

Seção 6: Aspectos da Arquitetura e Urbanismo
601 Quem foi o arquiteto que projetou sua casa?__________________ (  )NS  (  )NR  
602 Qual sua opinião sobre as regras especiais para construção elas dentro do 

Condomínio? (  ) Valoriza a área  (  ) Dificulta a elaboração do projeto (  ) muito 
restritivas(  ) poderiam ser mais restritivas (  ) outra resposta 
_____________________________________(  )NS(  )NR

603 .Qual a sua opinião sobre a exigência de muros internos baixos? 
(  ) ótimo (  ) bom (  ) regular  (   ) péssimo (  ) sem importância (  )NS  (  )NR

604 Os muros altos contornando o condomínio passa uma sensação de: (  ) proteção  
(  ) enclausuramento  (  ) conforto (  )desconforto (  ) Outro. Especificar____________(
)NS (  )NR

605 Que acha do pórtico de entrada e fachada do condomínio, são importantes?  
(  ) sim  (  ) não      (  )NS (  )NR Por que? _______________________  (  )NS (  )NR



606 Qual a sua opinião sobre o projeto urbanístico (vias, calcadas, localização e 
dimensões da área de lazer, acessos, dimensão e distribuição dos lotes, etc) do 
condomínio?
(  ) ótimo (  ) bom  (  ) regular (  ) ruim (  ) péssimo  (  )NS (  )NR
Se regular, ruim ou péssimo, por quê?___________________________________ 

607 Dentre as alternativas, escolha três coisas que mais lhe agradam no projeto 
urbanístico do seu condomínio (se possível em ordem de prioridade)
(  ) estética  (  ) modernidade (  ) dimensionamento das vias (  ) paisagismo (  ) 
funcionalidade  (  ) espaços de lazer (  )dimensão dos lotes (  ) aparatos de segurança
(  )muros  internos baixos (  ) pórtico de entrada (  ) fachada
(  ) outro  ______________________________________(especificar) NS  (  )NR 

608 Qual foi o critério para a escolha do lote dentro do loteamento?(  ) próximo  à entrada    
(  ) próximo à área de lazer (  ) próximo a pessoas conhecidas   (  ) longe da entrada (  ) 
longe da área de lazer  (  ) preço  (  ) dimensão e formato do lote (  ) lote disponível (  )NS 
(  )NR (  ) outro. __________________ 

Seção 7: Avaliação dos aspectos mercadológicos 
701 Como tomou conhecimento desse empreendimento? (  ) televisão  (  ) corretores (  ) 

jornal (  ) rádio (  ) out-door (  ) panfletos (  ) outros ____________(  )NS (  )NR
702  O que lhe chamou atenção na propaganda veiculada?  

1- __________________________   2- ________ __________________ (  )NS  (  )NR 

Seção 8:Avaliação dos aspectos de satisfação e insatisfação adquirir imóvel e/ou 
morar em um Condomínio 
801 Cite 2 principais itens de satisfação  

1-  _____________________  2 -__________________ _______(  )NS (  )NR
802 Cite 2 principais itens de insatisfação   

1 - ____________________ 2-__________________ _______  (  )NS (  )NR 

Comentários:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________



ANEXO VI – Modelo Questionário 02: entorno 

QUESTIONÁRIOS DOS MORADORES DO ENTORNO DOS CONDOMÍNIOS 

Seção 0: Identificação do questionário: :
6 Número do questionário________ 
7 Data:  /   /     
8 Entrevistador: _______________ 
9 Nome do entrevistado __________________________________________________ 
10 Endereço:______________________________________________________________ 

Seção 1: Perfil dos moradores  :
101 Número de pessoas que moram na casa (incluir crianças e não incluir empregados):  

(  ) 01 (  ) 02   (  ) 03  (  ) 04 (  ) 05 ou mais. Quantas ___  (  )NS  (  )NR 
102 Quantas são crianças? (  ) nenhum  (  ) 01  (  ) 02 (  ) 3 ou mais (  )NS  (  )NR 
103 Idade das crianças (pode marcar mais de uma opção):  
      (  ) entre 0 e 5 anos  (  ) entre 6 e 10  anos (  ) entre 11 e 16 anos (  )NS  (  )NR 
104 Se existe empregado na casa:  

(  ) nenhum  (  ) c/ carteira assinada  (  ) diaristas  (  )NS  (  )NR 
105 Os moradores dispõem de carro (s)  (  ) sim  (  ) não (  )NS  (  )NR .  

Se sim, quantos ________ 

Seção 2: identificação pessoal do principal proprietário da residência
208 Data de nascimento do proprietário: dia _______mês _____ ano______ ou 

idade______
204 Sexo do proprietário (  ) F  (  ) M 
205 Profissão do(s) proprietário(s):______________________________ (  )NS  (  )NR 
206 Renda familiar  (  ) entre 0 e 1 SM  (  ) mais de 1 e menos de 3 SM  (  ) mais de 3 

e menos de 5 SM (  ) mais de 5 e menos de 10SM (  ) mais de 10 e menos de 20SM (  ) 
mais de 20 e menos de 30 SM (  ) mais de 30 SM (  )NS (  )NR 

207 Grau de instrução do proprietário: (  ) nenhum (  ) primeiro grau incompleto (  ) 
primeiro grau completo (  ) segundo grau incompleto (  ) segundo grau completo (  ) 
superior incompleto (  ) superior completo (  ) pós-graduado (  )NS  (  )NR 

Seção 3: Característica sociais, culturais e políticas dos condôminos
311 Participam de alguma associação de moradores/religiosa/política/esportiva dentro ou 

fora do seu bairro? (  ) sim (  ) não  (  ) às vezes  (  ) NS  (  )NR 
312 Na sua opinião: existe uma vida comunitária entre os moradores nessa área do 

bairro? (festa, amizade entre vizinhos): (  ) sim  (  ) não  (  ) às vezes  (  )NS  (  )NR 
313 Entre as formas de lazer preferidas da família, estas acontecem na maioria das vezes 

(  ) próximo à sua residência (  ) distante da residência (  )NS  (  )NR 
314 Sente-se segura dentro de sua residência? (  ) sim  (  ) não (  )NS  (  )NR 
315 Qual sua opinião sobre a área do entorno?(  ) tranqüila (  )segura  (  ) perigosa (  ) 

incômoda     (  ) boa  (  ) ameaçadora (  ) outra. Especificar __________(  )NS  (  )NR 
316 Utiliza algum dispositivo de forma a ter mais segurança na residência?  

(  ) sim  (  ) não  (  ) às vezes  (  )NS  (  )NR 
317 Que tipo de dispositivo é esse? (  ) grades (  ) porteiro eletrônico (  ) firma privada de 

segurança (  ) muro eletrificado (  ) cães (  )outros ______________ (  ) NS  (  ) NR 



Seção 4: Mobilidade
405 Sempre morou nesta residência? (  ) sim (  ) não (  ) NS  (  ) NR 
406 Tempo que reside nesta casa:  (  ) menos de 01 ano  (  ) entre 01 e 05 anos  (  ) entre 

05 e 10 anos  (  ) entre 10 e 20 anos (  ) mais de 20 anos (  )NS  (  )NR 
407 Caso não tenha morado sempre neste local, onde morava antes (  ) mesma área (  ) 

mesmo bairro (  ) outro bairro (  ) outra cidade (  ) outro país (  )NS  (  )NR
408 Se mudou a menos de 5 anos, especificar de qual bairro/cidade/país: 

_______________
409 Tipo de moradia anterior (  ) casa (  ) apartamento (  ) vila (  )  

outro. Qual?______(  )NS  (  )NR 
410  Selecione as duas principais razões que o levaram a morar neste local, se possível, 

por ordem de prioridade:
1- ____________________  2 - ___________________ _________(  )NS  (  )NR 

Seção 5: Infra-estrutura e serviços públicos e privados
501 Alguém na casa utiliza transporte coletivo?   

(  ) sim (  ) não (  ) às vezes (  )NS  (  ) NR 
502 Qual a opinião sobre o número de linhas e de ônibus nesta área?  

(  ) ótimo (  ) bom (  ) regular (  ) ruim (  ) péssimo (  )NS  (  )NR 
Porque?__________________________________

503 Qual a opinião sobre as paradas de ônibus? (  ) ótimo (  ) bom (  ) regular (  ) ruim 
 (  ) péssimo  (  )NS  (  )NR Porque? ___________________________________ 

504 No caso utilizando automóvel, o trajeto diário (casa/trabalho/escola), pode ser 
resumido em uma palavra como: 
(  ) ótimo (  ) bom (  ) regular (  ) ruim (  ) péssimo (  )NS  (  )NR
Se regular, ruim ou péssimo, por quê? 
_________________________________________

505 Freqüentam shoppings? (  ) sim (  ) não (  ) às vezes (  ) nunca (  ) NS  (  ) NR 
Se sim, qual?_________________________________________________

506 Em caso de doença, quais as unidades de saúde (hospitais) que as pessoas da casa 
utilizam?__________________ (  )NS (  )NR

507 Quais os o(s) supermercado(s) que as pessoas da casa freqüentam? 
_____________________ (  )NS (  )NR 

508 Quais as universidades que os moradores desta residência freqüentam? 
_____________________(  )NS (  )NR

509 Quais escolas que os moradores desta residência freqüentam? 
_____________________(  )NS (  )NR

510 Infra-estrutura disponível: 
Água (  ) encanada (  ) “gato” (  ) poço ou cacimba (  )NS (  )NR 
Energia (  ) COSERN (  ) “gato” (  )NS (  )NR 
Lixo (  ) coletado (  ) jogado em terreno baldio (  ) queimado (  ) enterrado (  )NS (  )NR 

511 Quanto ao IPTU: (  ) não paga (  ) paga e acha valor alto  (  ) paga e acha valor justo (  
) é isento (  ) NS  (  )NR 

Seção 6: Aspectos urbanísticos 
609 Qual a sua opinião sobre os aspectos urbanísticos dessa área (vias, calcadas, 

localização e dimensões da área de lazer, acessos, drenagem águas pluviais, mobiliário 
– orelhões paradas de ônibus, etc.)? 
(  ) ótimo (  ) bom (  ) regular (  ) ruim (  ) péssimo  (  )NS (  )NR



610 Conhece alguma área pública de lazer/esporte nessa área (quadras de esportes, 
praça, campo de futebol, etc)? (  ) sim (  ) não

611 Se conhece, qual sua opinião sobre ela? (  )ótima (  ) boa  (  ) regular (  ) ruim (  ) 
péssima (  ) não atende as nossas necessidades (  ) dispensável  (  )NS  (  )NR 
Se não atende, por 
quê?____________________________________________________

Seção 7: Avaliação dos aspectos de satisfação e insatisfação sobre a área que mora 
701 Sobre o condomínio ter se implantado próximo à sua residência, na sua opinião foi: 

 (  ) ótimo    (  ) bom  (  ) regular  (  ) ruim (  ) péssimo (  ) indiferente (  ) NS  (  )NR 
702 Por que?_______________________________________________  (  )NS (  )NR  
703 Cite 2 principais itens de satisfação em relação à área em que vive, por ordem de 

prioridade   1-  ____________________  2 -______________ ________  (  )NS (  )NR
704 Cite 2 principais itens de insatisfação em relação à área em que vive, por ordem de 

prioridade:1 - ___________________ 2-_____________ __________  (  )NS (  )NR 

Comentários:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______
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ANEXO VIII 
Resultado da tabulação dos questionários dentro dos condomínios 
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Tabela 01: Resposta dos condôminos sobre qual unidade de saúde utiliza, em caso de 
necessidade

Respostas Freqüências % 
Promater 16 46%

Natal H. Center 1 3%
São Lucas 4 11%

Hospital do 
coração

6
17%

PAPI 3 9%
NR 5 14%

Total 35 100% 



Tabela 02: respostas dos condôminos sobre local onde costumam fazer as compras da casa. 

Respostas Freqüências % 
Hiperbompreço 11 31

Nordestão 6 18
Carrefour 11 31

Rede mais 2
6

Diversos 5 14
Total 35 100

Tabela 03: Utilização  aos equipamentos de ensino de terceiro grau pelos condôminos. 

Respostas Freqüências % 
UFRN 11 52
UNP 8 38

FACEX 1 5
NR 15 5

Total 35 100
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Figura 01: respostas dos condôminos sobre qual universidade freqüentam. 

Tabela 04 – Resposta geral dos três condomínios, em separado, sobre qual escolas seus
filhos freqüentam. 

Respostas Freqüências %
CEI 6 17%
CAP 2 6%

Maristela 1 3%
Salesiano 3 9%

Conteporâneo 2
6%

Marista 3 9%

Casa Escola 1
3%

Auxiliadora 1
3%

CIC 1 3%

Lápis de cor 1
3%

Neves 2 6%
NR 12 34%

Total 35 100%
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Figura 02 – Gráfica das respostas dos condôminos sobre local qual escolas seus filhos 
freqüentam.
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Figura 03 – Gráfico mostrando a opinião dos condomínios, separadamente, quanto ao trajeto 
diário (casa/trabalho), considerando tráfego, distâncias, manutenção das vias de acesso. 

Tabela 05 – Gráfico mostrando a opinião geral dos condôminos quanto ao trajeto diário
(casa/trabalho), considerando tráfego, distâncias, manutenção das vias de acesso. 

Respostas Freqüências %

Ótimo 11 31

Bom 21 60

Regular 2 6

Ruim 1 3

Total 35 100

Tabela 06 - Gráfico mostram a opinião geral dos condôminos sobre os projetos urbanísticos
de seus condomínios. 

Respostas Freqüências %

Ótimo 9 26%

Bom 21 60%

Regular 2 6%

Ruim 2 6%

NR 1 3%

Total 35 100
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Figura 04 – Gráfico mostram a opinião dos condôminos sobre os projetos urbanísticos de 
seus condomínios. 

Tabela 07 –Mostra  a opinião dos condôminos sobre as regras internas especiais para 
construção.

Respostas Freqüências %
Valoriza a área 21 60

Dificulta a elaboração do projeto 2 6
Muito restritivas 3 8

Poderiam ser mais restritivas 1 3

Outra resposta 5
14

NS 3 9

Total 35 100
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Figura 05 – Gráfico mostra a opinião dos condôminos sobre as regras internas especiais 
para construção.

Tabela 08 - Sobre a opinião geral dos condôminos sobre os muros internos baixos. 

Respostas Freqüências %
Ótimo 23 66%
Bom 10 29%

Regular 1 3%

NR 1 3%

Total 35 100%
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Figura 06 – Gráfico sobre a opinião dos condôminos em relação à exigência dos muros 
internos baixos. 

Tabela 09 –Tabela sobre a sensação de segurança dentro dos condomínios por seus
moradores

Respostas Freqüências %
Sempre 32 91

Às vezes 1 3
NS 2 6

Total 35 100
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Figura 07 – Gráfico sobre a sensação de segurança dentro dos condomínios por seus 
moradores, dados separados por condomínios. 

Tabela 10 – Gráficos mostram opinião geral dos condôminos sobre muros altos contornando
o condomínio. 

Respostas Freqüências %
Proteção 29 83%
Conforto 2 6%

Desconforto 1 3%
Outro 1 3%
NR 2 6%

Total 35 100%
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Figuras 08,09 e 10 – Gráficos mostram opinião dos condôminos sobre muros altos
contornando os seus condomínios. 



Tabela 11 - Gráfico sobre freqüência dos condôminos quanto a utilização das áreas de lazer

Respostas Freqüências %
Sempre 7 20%

Às vezes 18 51%
Raramente 5 14%

Nunca 4 11%
NR 1 3%

Total 35 100%
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Figura 11 – Gráfico sobre freqüência de uso das áreas de lazer pelos condôminos.

Tabela 12 - Gráfico sobre tempo de moradia dos moradores nos condomínios. 

Respostas Freqüências %
menos de 1 ano 5 14%

entre 1 e 5 
anos

26
74%

NR 1 3%
NS 3 9%

Total 35 100%
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Figura 12 – Gráfico sobre tempo de moradia dos condôminos.

Tabela 13 – Tabelas mostrando idade dos chefes de família. 

Nº de Desvio-

Observações
Média Mínimo Máximo

Padrão
33 48 30 71 10,82

Tabela 14 – Tabelas contendo sexo dos chefes de família. 

Respostas Freqüências %

Masculino 25 71%

Feminino 9 26%

NR 1 3%

Total 35 100%
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Figura 13 – Tabelas sobre idade e sexo dos chefes de família. 

Tabela 15 - Mostrando renda familiar dos condôminos . 

Respostas Freqüências %
Mais de 5 e menos de 10 SM 5 14%

mais de 10 e menos de 20 SM 4 11%
Mais de 20 e menos de 30 SM 7 20%

Mais de 30 SM 17 49%
NS 1 3%
NR 1 3%

Total 35 100%
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Figura 14 –Gráfico mostrando renda familiar dos condôminos. 



Tabela 16 – Mostrando número de empregados com carteira assinada que as residências 
dos condomínios dispõem. 

Respostas Freqüências %

Nenhum 8 23%

1 18 51%

2 3 9%

mais de 2 3 9%

NS 2 6%

NR 1 3%

Total 35 100%
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Figura 15 - Tabelas mostrando número de empregados com carteira assinada que as 
residências dos condomínios dispõem. 

Tabelas  17 – Mostrando média do número de carros por residências dos condomínios. 

Nº de Desvio-

Observações
Média Mínimo Máximo

Padrão
34 1,94 1,00 3,00 0,736

Nº de Desvio-
Condominio

Observações
Média Mínimo Máximo

Padrão
Green Vilage 7 2,14 1,00 3,00 0,69

Green Woods 14 2,00 1,00 3,00 0,88

West Park 13 1,77 1,00 3,00 0,60



Tabelas  18 – Mostrando grau de instrução dos chefes de família nos condomínios
estudados.

Respostas Freqüências %

1º grau incompleto 1 3

1º grau completo 1 3

2º grau completo 5 14

Superior incompleto 2 6

Superior completo 14 40

Pós-graduado 12 34

Total 35 100
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Figura 16 - Gráfico sobre grau de instrução dos chefes de família nos condomínios. 
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Figura 17 - Sobre de onde vieram os moradores dos condomínios.
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Figura 18 - Sobre tipo de moradia anterior dos condôminos.



Tabela 19 - Sobre densidade domiciliar dentro dos condomínios.

Respostas Freqüências %

1 1 3%

2 3 9%

3 3 9%

4 16 45%

5 ou mais 12 34%

Total 35 100%
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 Figura 19 - Sobre densidade domiciliar dentro dos condomínios.

Tabela 20 - Sobre motivos que levaram os condôminos a escolher um condomínio horizontal 
como moradia.

Respostas Freqüências %
Tranquilidade 2 6%

Segurança 25 71%
Acidental 1 3%

Privacidade 1
3%

Conforto 1 3%
Casa Própria 3 9%

Espaço 2 6%
Total 35 100%
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Figura 20 - Sobre motivos que o levaram a morar num condomínio horizontal? 

Tabela 21 - Sobre os itens publicitários que chamaram a atenção quando na compra do 
imóvel (condomínios). 

Respostas Freqüências %

Tamanho do 
lote

1
3%

Projeto do 
condomínio

1
3%

Segurança 12 34%
Valor do 

condomínio
1

3%
Localização 1 3%

Morar em casa 1 3%
Inovação 1 3%
Novidade 1 3%

Privacidade 2 6%
NR 13 37%
NS 1 3%

Total 35 100%
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Figura 21 - Sobre os itens publicitários que chamaram a atenção quando na compra do 
imóvel (condomínios). 

Tabela 22 - Sobre o pagamento do IPTU pelos condôminos. 

Respostas Freqüências %
Não paga 1 3%

Paga e acha o valor alto 15 43%
Paga e acha o valor justo 15 43%

NS 2 6%
NR 2 6%

Total 35 100%
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Figura 22 - Sobre o pagamento do IPTU pelos condôminos. 

Tabela 23 - Opinião dos condôminos sobre o entorno. 

Respostas Freqüências %
Tranqüila 14 40%
Segura 3 9%

Perigosa 7 20%
Incômoda 6 16%

Boa 2 6%
Outra 3 9%

Total 35 100%



ANEXO II 
Exemplos dos condomínios horizontais no bairro Planalto.
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Figura 23 – Como cada condomínio vê o entorno. 



ANEXO XIX 
Dados sobre transporte coletivo na área em estudo 




