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"O que é lento, logo 
ficará muito rápido. 

Como o presente, que 
mais tarde será 

passado”.  

Bob Dylan 

“Pense globalmente e 
atue localmente”. 

John Lennon  
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Resumo 

O processo de urbanização da cidade de Natal vem passando nos últimos anos por 
alterações substanciais, principalmente, porque presenciamos a expansão de uma 
nova tipologia de moradia, os condomínios horizontais fechados, que a partir de 
1995 passaram a se expandir rapidamente no tecido da cidade. Dessa forma, o 
presente estudo tem como objetivo analisar a expansão dos condomínios horizontais 
fechados no espaço urbano de Natal, dando ênfase às transformações 
socioespaciais que esses empreendimentos engendram. Para tanto, fizemos uma 
pesquisa que teve como base os procedimentos quantitativos, porém, privilegiando 
uma abordagem qualitativa. Assim, foram levantados dados a partir de fontes e 
procedimentos. Na etapa que diz respeito às fontes, realizamos uma pesquisa 
bibliográfica e documental sobre temas relacionados à problemática em questão em 
bibliotecas, instituições públicas e privadas; na etapa concernente aos 
procedimentos, ou a produção de informações, realizamos entrevistas e aplicação 
de questionários com os principais agentes sociais envolvidos com a expansão dos 
condomínios horizontais em Natal. Dentro desta perspectiva, nossa pesquisa 
revelou que o alargamento da demanda solvável na cidade, a existência de volume 
de terras em áreas adequadas à produção imobiliária, a formação do capital 
imobiliário, o surgimento de novos pontos de consumo moderno, a atuação do 
Estado e o baixo de custo de produção desses empreendimentos, são fatores 
determinantes na expansão dos condomínios horizontais em Natal. Além disso, 
verificamos que o processo de produção do espaço urbano a partir dos condomínios 
horizontais traz em seu bojo uma série de implicações socioespaciais para a cidade 
de Natal, tais como: redefinição no uso do solo nas áreas em que surgem, uma vez 
que se expandem em áreas periféricas de Natal; mudanças na estrutura urbana e no 
padrão de segregação socioespacial da cidade, tendo em vista que os condomínios 
põem os diferentes grupos sociais convivendo lado a lado, porém não mantendo 
relações entre si; surgimento de espaços tendentes homogeneização; fragmentação 
do tecido urbano; privatização da cidade e uma série de impactos ambientais.  

Palavras-chave: Produção do espaço urbano, condomínios horizontais fechados e 
segregação socioespacial. 
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ABSTRACT 

The process of urbanization of Natal city has been going in the last years by 
importants changes, mainly, because we can observe the development of a new kind 
of housing: the horizontal closed condominiums, from 1995 began to expand quickly 
on the city. In this way, the present study has as objective analyse the expansion of 
the horizontal closed condominiums on the urban area of Natal. Emphasizing the 
sociogeographic changes that these ventures engender. For this, we have done a 
research that was based on quantitative procedures, however, preferring a qualitative 
approach. So, data were gathered from sources and procedures: the first, we 
performed a literature search and document on issues related to the relevant issues 
in libraries, public and privates institutions; The second, in accordance with the 
procedures, or the production of informations, performed enterview and 
implemetation of questionnaires with key stakeholders involved with the expansion of 
horizontal condominiums in Natal. Within this perspective, our research showed that 
the expansion of demand in the city, the existence of volume of land in areas suitable 
for the production building, the formation of capital property, the appearance of new 
points of modern consumption, the actions of the state and the low cost of production 
of these enterprises, are factors that have been decisive in the expansion of the 
horizontal condominiums in Natal. Also, we can observe that the process of 
production of the urban space from the horizontal condominiums comes in providing 
the redefinition of land use in areas that appear, because they expand into outlying 
areas of Natal, changes in its structure and its pattern of socio segregation, 
observing that the condominiums put the diferents social groups living side by side, 
but not mantaining relationships among them, the emergence of spaces to 
homogenization, the fragmentation of the urbanization, the privatization of the city 
and several environmental problems. In short, we believe that the horizontal 
expansion of condominiums is enabling a number of social changes to Natal city. 

Key-words: production of urban space, horizontal closed condominiums and socio 

segregation. 
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1 INTRODUÇÃO 
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1 INTRODUÇÃO  

Toda cidade em seu processo de produção e reprodução passa por 

momentos de redefinições no que diz respeito aos modos como ocorrem o uso e 

ocupação do solo urbano. Na cidade contemporânea, essa redefinição nos é 

revelada por meio da produção de novas formas urbanas, das quais os condomínios 

horizontais fechados são exemplos concretos.  

Em Natal, a produção de condomínios horizontais, a partir da metade dos 

anos 1990, se constitui num fato marcante para o seu processo de urbanização, 

uma vez que até então a cidade desconhecia essa forma de produção do espaço 

urbano. Desse período em diante, essa nova forma de habitat urbano começa a se 

difundir como opção de moradia para as classes de médio e alto poder aquisitivo da 

cidade de Natal e como forma rentável de investimento para o setor imobiliário, 

sendo o condomínio Green Village, localizado nos limites de Candelária com Cidade 

da Esperança e Cidade Nova, o primeiro condomínio da cidade.     

Depois da produção e consolidação do primeiro condomínio horizontal uma 

série de outros empreendimentos são lançados na mesma área (Green Woods e 

West Park Boulevard, por exemplo), bem como em outros bairros da cidade (Ponta 

Negra Boulevard e Porto Boulevard). Todos esses empreendimentos foram 

produzidos em áreas periféricas da cidade o que, por consequência, vem produzindo 

uma nova realidade socioespacial para Natal, na qual esses espaços ganharam 

novas formas e conteúdos e tornaram-se desse modo, mais complexos.    

Portanto, o presente trabalho objetiva analisar o processo de expansão dos 

condomínios horizontais fechados no espaço urbano de Natal, bem como busca 

elucidar quais são as transformações socioespaciais engendradas por essa nova 

forma de habitat urbano.  

Considerando essa perspectiva de trabalho, o presente estudo está 

estruturado da seguinte forma: no Capítulo 2, intitulado “Marco referencial da 

pesquisa”, apresentamos os elementos teóricos e empíricos que nos possibilitaram 

construir a nossa problemática de pesquisa, bem como nossas questões de estudo. 

Ainda no Capítulo 2, exibimos nosso arcabouço teórico pautado na perspectiva 

analítica da produção social do espaço, que compreende o espaço urbano, nos 
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agentes sociais que produzem esse espaço e de como ocorre o uso do solo urbano 

nas cidades.  

Posteriormente, no Capítulo 3, intitulado de “Elementos teóricos para 

compreensão dos condomínios horizontais fechados”, apresentamos uma discussão 

em torno de como os condomínios horizontais estão sendo aprovados pelos 

municípios e da ausência de um marco jurídico que regulamente esses 

empreendimentos. Na seqüência, realizamos uma reflexão sobre as formas de 

segregação socioespacial presentes nas cidades, identificando a relação dos 

condomínios horizontais com esse processo; por fim, apresentamos quais são as 

principais características dessa nova forma de moradia.  

No Capítulo 4, denominado de “O processo de urbanização de Natal e a 

produção da moradia”, apresentamos uma evolução do processo de urbanização da 

cidade com o objetivo de contextualizar o momento em que se inicia a produção dos 

condomínios horizontais; em seguida, nos reportamos à produção da moradia para 

os segmentos médio e alto da sociedade, identificando quais foram as principais 

transformações concernentes às formas residenciais desses segmentos. 

O Capítulo 5, denominado de “A expansão dos condomínios horizontais 

fechados no espaço urbano de Natal”, aborda a primeira parte dos resultados 

obtidos com a pesquisa empírica concernentes aos fatores que foram e que ainda 

são determinantes para a expansão dos condomínios horizontais na cidade, 

identificando ainda quais são as principais características desses empreendimentos, 

principalmente no que diz respeito às suas dimensões, a sua localização e aos 

equipamentos urbanísticos presentes em cada empreendimento (sistemas de 

seguranças e áreas de lazer). O referido capítulo ainda faz uma análise da lógica da 

expansão desses empreendimentos, descrevendo quais são as principais empresas 

envolvidas nesse processo e quais são as principais estratégias praticadas para a 

comercialização dos condomínios horizontais.      

Por sua vez, o Capítulo 6, intitulado de “Os condomínios horizontais 

fechados: a produção de uma nova forma de moradia na cidade de Natal”, apresenta 

a segunda parte da pesquisa empírica, identificando inicialmente quais foram e quais 

são os fatores que influenciaram os grupos sociais a escolherem essa modalidade 

de condomínio como forma de moradia, bem como quais são as principais 

características socioeconômicas das famílias que nele residem. Além disso, 

aduzimos pontos que nos possibilitam compreender como se processa a vida no 
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interior dessa nova forma de habitat urbano. Além disso, evidenciamos quais são as 

principais implicações socioespaciais da expansão dos condomínios horizontais para 

a cidade de Natal.  

Por fim, apresentamos nossas considerações finais, nas quais fazemos uma 

análise do que foi discutido ao longo do trabalho, identificando quais foram os 

principais resultados obtidos com a nossa pesquisa e quais são as nossas 

perspectivas a respeito da expansão dos condomínios horizontais na cidade de 

Natal.  
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2 MARCO REFERENCIAL DA PESQUISA 

O conceito num certo sentido, é abstrato; é um 
pensamento. É alcançado a partir do imediato, da 
impressão sensível e do conteúdo. Por um lado, a 
abstração abandona uma parte de conteúdo, 
reduzindo-o (pela análise) a um aspecto, a um 
elemento (como é o caso nos conceitos de número, 
espaço, matéria; de cão cavalo, etc.). Mas, por outro 
lado, o pensamento que se eleva do imediato ao 
conceito não se afasta do real (se é que se trata de 
um pensamento verdadeiro), mas a ele se aproxima. 
O imediato, num certo sentido, é concreto, já que 
nos liga a ele; e, num outro sentido, é abstrato, já 
que as sensações nos dão apenas a superfície do 
mundo exterior, sua primeira relação conosco, seu 
lado naturalmente voltado para nós (LEFEBVRE, 
1979, p. 223).    
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2 MARCO REFERENCIAL DA PESQUISA  
  

  O objetivo central desse capítulo consiste em demonstrarmos quais são os 

principais aspectos atinentes à nossa problemática de pesquisa. Desse modo, 

apresentamos inicialmente alguns elementos que evidenciam a relação dialética 

entre a teoria e o empírico na construção de uma problemática, em seguida, nos 

reportamos aos elementos da pesquisa empírica, aos aspectos teóricos que a 

fundamenta e aos procedimentos metodológicos que foram utilizados no decorrer da 

pesquisa em tela.  

Antes de adentrarmos nas discussões contidas nesse capítulo, é preciso 

evidenciar que as reflexões teóricas realizadas constituem-se, na realidade, num 

marco que fundamenta e torna coerente toda a nossa pesquisa, ou seja, as 

discussões teóricas apresentadas nesse capítulo servirão como o arcabouço teórico 

que trará à lume as questões levantadas ao longo da pesquisa empírica.    

  

2.1 A CONSTRUÇÃO DA PROBLEMÁTICA  

O processo de construção de uma problemática passa fundamentalmente 

pela relação dialética da teoria com um fenômeno empírico, sendo que quando 

falamos de relação o que queremos deixar evidente é que no desenvolvimento de 

uma pesquisa o conhecimento empírico e o teórico não podem existir de maneira 

dissociada. Ao nos reportarmos a essa relação, entendemos que o teórico e o 

empírico estão atados num mesmo processo, no qual, “a produção teórica não tem 

sentido quando desvinculada da realidade empírica, esta, por sua vez, não se revela 

inteiramente, em sua essência, sem o recurso da teoria” (BREITBACH, 1988, p. 23, 

24).  

No tratamento dessa questão, o filósofo Henry Lefebvre (1979, p. 235), atesta 

que,  

a teoria emerge da prática e a ela retorna. A natureza se revela a 
nós por meio da prática, pela experiência; e tão somente pela 
prática é que a dominamos de modo efetivo. Á prática, portanto, é 
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um momento de toda a teoria: momento primeiro e último, imediato 
inicial e retorno ao imediato. E, vice-versa, a teoria é um momento 
da prática desenvolvida, daquela que supera a simples satisfação 
dos carecimentos imediatos.     

  

Em síntese, o arcabouço teórico constitui-se em elemento indispensável a 

toda e qualquer investigação científica, considerando que é responsável por 

organizar a realidade estudada e por apontar as características essenciais e 

distintas dos fenômenos. Ainda torna-se fundamental enfatizar que, por mais que 

uma teoria seja sofisticada ou bem embasada, ela nunca tem significado fora de 

uma realidade empírica, e uma realidade empírica, por sua vez, não se revela em 

sua plenitude sem o recurso de uma teoria.    

   

   

2.1.1 O empírico e a elaboração da problemática da pesquisa  

Com base no que foi exposto anteriormente, nos deteremos, nesse tópico, a 

explicitar o percurso de nossa investigação, expondo os aspectos iniciais do quadro 

empírico e suas relações imprescindíveis com o conhecimento teórico. Então, o 

texto que ora apresentamos expõe os aspectos atinentes à problemática, à questão 

central referente ao objetivo principal de nossa pesquisa e à nossa justificativa por 

essa temática de pesquisa. 

As primeiras inquietações a respeito de nossa pesquisa surgiram ainda 

quando éramos graduandos do curso de Geografia no Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN) e iniciávamos as leituras 

concernentes ao processo de produção do espaço urbano. A realização das 

observações de campo, isto é, o contato com a realidade, fez emergir os primeiros 

questionamentos concernentes ao processo de produção do espaço urbano de Natal 

a partir da produção imobiliária. Nesse contexto, a produção de uma nova tipologia 

de moradia, os condomínios horizontais fechados, fez crescer, ainda mais, o nosso 

interesse pela pesquisa em foco, de modo que percebemos a necessidade de ser 

realizado um estudo a respeito de como ocorria a produção do espaço urbano de 

Natal a partir desses empreendimentos.  
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Para o delineamento dessa pesquisa foi de fundamental importância a 

aproximação com os teóricos (marxistas - lefebvrianos) que debatiam sobre a 

produção social do espaço, mais especificamente Soja (1993) e Gottdiener (1997), 

que, de modo geral, fundamentados em Lefebvre, apresentam o espaço e, por 

conseguinte, o espaço urbano como possuindo uma natureza multifacetada e como 

sendo produto das relações capitalistas.   

 Assim, a obra de Lefebvre tornou-se um dos pilares centrais na construção 

da nossa pesquisa, principalmente por ter sido este autor responsável pelo 

desenvolvimento da noção de produção do espaço1, do espaço enquanto 

mercadoria e como elemento fundamental para a reprodução das relações sociais 

de produção.   

   A aproximação teórica com autores diversos que debatem essa temática 

mais o aprofundamento de nossa pesquisa empírica a respeito da expansão dos 

condomínios horizontais na cidade nos levou a refletir sobre os agentes sociais que 

produzem o espaço urbano. As leituras de autores como Capel (1974), Topalov 

(1980) e Harvey (1980) foram determinantes para compreendermos a atuação e as 

relações existentes entre esses agentes sociais, especialmente entre os agentes 

que compõem o capital imobiliário e o Estado. Nessa perspectiva, identificamos 

quais as principais estratégias do capital imobiliário na promoção desses 

empreendimentos, uso exacerbado do marketing e de práticas especulativas, e de 

como este setor é sumamente beneficiado pela ação estatal, que vem dotando as 

áreas que interessam ao setor de uma infraestrutura básica, a qual é fundamental 

para a promoção imobiliária.         

Além disso, o desenvolvimento da pesquisa foi fundamental para 

entendermos que a existência de um volume considerável de glebas de terras em 

áreas com amplo acesso às principais vias de circulação da cidade, de uma 

demanda solvável, o surgimento de novos centros de consumos na Zona Sul da 

cidade e a viabilidade financeira desses empreendimentos são variáveis 

determinantes para a produção dos condomínios horizontais na cidade de Natal.   

Diante dessas circunstâncias, constatamos que Natal vem presenciando o 

avanço dessa tipologia de moradia que direcionada, fundamentalmente, para uma 

população de classe média e alta da sociedade, são apontados por autores como 

                                                
1 A idéia de produção do espaço foi desenvolvida por Henry Lefebvre no livro “A Produção do 
Espaço”, publicado originalmente em 1974.  
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Sposito (2003, et al), como sendo empreendimentos que redimensionam o processo 

de produção do espaço urbano, posto que trazem, em seu bojo, uma série de 

implicações socioespaciais advindas, sobretudo, do fato de se localizarem em áreas 

periféricas da cidade que outrora eram ocupadas, principalmente, por bairros  

populares e por favelas.    

Sob essas perspectivas, formulamos o nosso objetivo principal que está 

contido na seguinte questão: como vem ocorrendo a expansão dos condomínios 

horizontais fechados no espaço urbano de Natal, e quais são as transformações 

socioespaciais que esses empreendimentos engendram?

Como um desdobramento da questão central e como uma forma de 

operacionalizar nossa pesquisa, formulamos os objetivos específicos que estão 

presentes nas seguintes questões: Quais são os aspectos determinantes na 

expansão dos condomínios horizontais em Natal? Qual o papel dos agentes sociais 

produtores do espaço urbano no avanço desses empreendimentos? E quais são as 

implicações socioespaciais promovidas pelos condomínios horizontais?    

No que concerne ao recorte espacial, a nossa pesquisa compreenderá o 

município de Natal. A opção deu-se, fundamentalmente, pela notoriedade da 

expansão dos condomínios horizontais na cidade que, atualmente concentra a 

maioria dos condomínios horizontais do Rio Grande do Norte. O recorte temporal, 

por sua vez, compreenderá o período 1995-2009, considerando que o primeiro 

condomínio horizontal da cidade data de 1995 e que a partir de então iniciou-se o 

processo de difusão desse tipo de empreendimento, estendendo-se até os dias 

atuais. No entanto, isto não quer dizer que a pesquisa esteja restrita exclusivamente 

a este período, pois em alguns casos nos reportaremos a momentos anteriores da 

urbanização da cidade como forma de melhor entendermos em quais circunstâncias 

inicia-se o processo de produção dos condomínios horizontais na cidade.   

A escolha da temática como objeto de pesquisa, além de nosso real interesse 

pela realidade urbana em geral, justifica-se pela possibilidade de enriquecermos as 

discussões geográficas a respeito do espaço enquanto um produto das relações 

capitalistas de produção e pela contribuição que daremos ao conhecimento 

concernente à realidade urbana de Natal, especialmente, pelo pouco número de 

estudos que abordam a perspectiva da produção social do espaço como proposta de 

análise.  
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Além disso, vale ressaltar que a pertinência da pesquisa em questão dá-se 

também pela oportunidade de demonstramos a complexidade que envolve o 

processo de produção do espaço, principalmente, por tratarmos da produção de 

condomínios horizontais, que inseridos em áreas periféricas da cidade tendem a nos 

revelar de maneira concreta, as contradições com que o espaço social é produzido.  

2.1.2 Aspectos teóricos sobre o espaço urbano e seu processo de produção 
social  

Para estudarmos as transformações socioespaciais provocadas pela 

expansão dos condomínios horizontais fechados em Natal, lançamos mão de uma 

teoria socioespacial, dado que, em nosso entendimento, esta nos possibilita 

compreender como vem ocorrendo este processo em toda sua plenitude. Deste 

modo, o fulcro da questão exige que tenhamos o conceito de espaço - que também 

compreende o de espaço urbano - como nosso conceito-chave, bem como o de 

produção, que foi retrabalhado por Lefebvre (1993) a partir da obra de Marx, e ainda 

uma abordagem envolvendo o uso do solo urbano. Portanto, para o 

desenvolvimento desta pesquisa, teremos este arcabouço teórico como nosso fio 

condutor, quer dizer, todas as nossas reflexões sobre a produção do espaço urbano 

a partir dos condomínios horizontais estão permeadas por estes conceitos. 

Foi somente a partir dos anos 60 que o espaço entrou na pauta dos debates 

da teoria social. Até então, conforme destaca Lefebvre (2006, p. 14), “o termo 

espaço não evocava nada a não ser um conceito geométrico, o de um meio vazio”, 

de modo que falar de um espaço social poderia causar surpresas. Refletindo a 

respeito dessa questão, Soja (1993), chama atenção para o fato de que durante 

muito tempo o espaço foi negligenciado no âmbito das discussões da teoria social e 

fazendo referência a Michel Foucault, o autor ainda nos diz que o espaço era 

considerado como o “fixo”, o “não dialético” e o ”imóvel”.     

 Lefebvre (2006) foi um dos primeiros a abordar a importância do espaço no 

processo de compreensão das sociedades contemporâneas, de modo que o autor 

introduz a noção de que o espaço (social) é um produto, e que este produto resulta 

diretamente de um amplo e contínuo processo de produção social que se 
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fundamenta nas relações de produção e como “consecuencia del trabajo y de la 

división del trabajo; a este título, es el punto de reunión de los objetos producidos” 

(LEFEBVRE, 1976, p. 30). 

Dentro dessa linha de pensamento, para compreendermos o espaço em toda 

a sua plenitude e bem como descobrir a sua gênese, faz-se necessário uma reflexão 

a respeito do processo de produção em seu sentido histórico e geográfico, pois, “só 

através da sua própria produção é que o conhecimento do espaço pode ser atingido” 

(SANTOS, 1990, p. 128).  

Formuladas por Lefebvre (1993, 2006), as teses de produção do espaço 

fundamentam-se no conceito de produção desenvolvido por Marx e Engels, pois, 

para Lefebvre, somente uma análise pautada no materialismo histórico e dialético 

nos possibilita compreender que a produção, enquanto processo que é determinado 

tanto pela historicidade quanto pela práxis, exige um componente espacial. O 

processo de produção do espaço difere das outras formas de produção, tendo em 

vista que,  

o termo (produção) é entendido numa acepção muito mais lata do 
que em economia e assume o sentido de toda a filosofia: produção 
de coisas (produtos) e de obras, de idéias e de ideologias, de 
consciência e de conhecimento, de ilusões e de verdade [...] No 
sentido amplo há produção de obras, idéias, de espiritualidade 
aparente, em resumo, de tudo o que faz uma sociedade e uma 
civilização, em sentido restrito, há produção de bens, de alimentos, 
de vestuários, de habitação, de coisas. O segundo sentido apóia o 
primeiro e designa a sua base material (LEFEBVRE, 1972, p. 38, 
48).    

Para Lefebvre (2006), o espaço não pode ser reduzido a um meio de 

produção, visto que ele próprio é um dos aspectos das forças produtivas da 

sociedade e, junto com o capital, a técnica e a força de trabalho, ele concorre para o 

aumento do potencial de produção, isto é, o espaço possui o mesmo status 

ontológico que os demais elementos de um modo de produção. Nas palavras do 

autor “no modo de produção atual e na ‘sociedade em ato’ tal como ela é, o espaço 

tenha assumido, embora de maneira distinta, uma espécie de realidade própria, ao 

mesmo título e no mesmo processo global que a mercadoria, o dinheiro, o capital” 

(LEFEBVRE, 2006, p. 36). 

Desempenhando importante papel na reprodução das condições capitalistas 

de produção e nas relações de reprodução social, o espaço adquire status de 
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condicionante social, ou seja, ele não pode ser entendido como o “fixo” ou o “não 

dialético”, considerando que através de suas formas exerce um papel ativo na 

evolução social, uma vez que,  

nenhum dos objetos sociais tem tanto domínio sobre o homem, nem 
está presente de tal forma no cotidiano dos indivíduos. A casa, o 
lugar de trabalho, os pontos de encontro, os caminhos que unem 
entre si estes pontos, são elementos passivos que condicionam a 
atividade dos homens e comanda a sua prática social. A práxis, 
ingrediente fundamental da transformação da natureza humana, é 
um dado sócio-econômico mas é também tributária das imposições 
espaciais (SANTOS, 1990, p. 137 ).    

Portanto, para Santos (1990), o espaço possui certa autonomia e se impõe 

tanto aos indivíduos quanto ao sistema social; ele é, segundo o autor, uma instância 

da sociedade e, como as demais instâncias, é subordinada e subordinante, ou seja, 

o espaço enquanto produto torna-se ao mesmo tempo, resultado, e condição para 

reprodução da sociedade, ou ainda, conforme afirma Godoy (2004), ele é um ‘efeito’ 

que se transforma em ‘causa’, ou, um resultado que se transforma em processo.  

 O espaço não pode ser entendido como passivo ou vazio, uma vez que, 

enquanto produto social, por interação ou retroação, ele acaba por intervir na 

produção através da organização do trabalho produtivo, por meio dos transportes, 

nos fluxos de matérias-primas e de energias, nas redes de repartição de produtos 

etc. (LEFEBVRE, 2006). O espaço é “à sua maneira produtivo e produtor, o espaço 

(mal ou bem organizado) entra nas relações de produção e nas forças produtivas” 

(LEFEBVRE, 2006, p. 6).  

 Assim, o processo de produção do espaço consiste, na realidade, em uma 

prática social, na qual, os indivíduos ao produzirem os elementos que são vitais para 

a reprodução de suas vidas estão produzindo um espaço, isto é, à medida que a 

sociedade produz as condições de reprodução das relações sociais, ela produz 

espaço, porquanto, “produzir e produzir espaço são dois atos indissociáveis [...] o 

ato de produzir é, ao mesmo tempo, o ato de produzir espaço” (SANTOS, 1990, p. 

163).     

Dentro desse entendimento, podemos dizer que o espaço é um produto da 

história, quer dizer ele é um produto que surge como resultado dos diferentes 

períodos de uma determinada formação social. Por isso, é preciso considerar que 

cada sociedade produz o seu espaço com vistas a suprir os seus interesses 
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(econômico, político, cultura etc.) ou os interesses de uma classe dominante. As 

palavras de Lefebvre (2006) comungam o mesmo sentido quando atestam que toda 

sociedade e, consequentemente, todo modo de produção, produz seu próprio 

espaço, de modo que “qualquer existência social” seria uma entidade estranha se 

não produzisse seu próprio espaço. 

Nesses termos, fica evidente que o espaço possui uma natureza 

extremamente dinâmica, ou seja, ele não é estático. Isto porque está a todo 

momento (re)criando as condições de produção, reprodução e de transformação dos 

modos de produção e da sociedade ou, ainda, porque a cada momento em que as 

relações sociais sofrem um processo de mutação, o espaço refletirá este processo, 

uma vez que ele é um espaço social. Neste sentido, espaço e sociedade formam, na 

verdade, um todo indissolúvel e indissociável, em que a sociedade se reproduz 

produzindo um espaço e vice-versa. A respeito dessa relação espaço e sociedade, 

Lefebvre (2006, p. 7) aponta que “se o espaço (social) intervém no modo de 

produção, ao mesmo tempo efeito, causa e razão, ele muda com esse modo de 

produção! Fácil de compreender: ele muda com ‘as sociedades’, se se quiser 

exprimir assim”. 

 Ainda nesta perspectiva, ganha notoriedade na análise do espaço, a relação 

dialética que ele estabelece com o capital, sendo essa dialética expressa pelo fato 

de que, ao mesmo tempo em que o ciclo do capital se desenvolve e produz o 

espaço, ele torna-se dependente das formas geográficas que produz, ou melhor, o 

espaço passa a ser condição indispensável a sua realização, pois a presença de 

objetos geográficos acaba por influenciar os momentos ulteriores do processo 

produtivo.  

As reflexões ora realizadas a respeito do espaço e de seu processo de 

produção se apresentam como importantes instrumentos para que possamos pensar 

a produção do espaço urbano que, enquanto um tipo particular do espaço, também 

deve ser entendido como produto, meio e condição para a reprodução das relações 

sociais de produção, conforme destaca Lefebvre (1972, 1993).

  Consequentemente, a compreensão da produção do espaço e, portanto, do 

espaço urbano implica entendermos o que Lefebvre (2006) denomina de triplicidade 

do processo, que envolve a prática espacial, as representações do espaço e os 

espaços da representação.        

 A prática espacial engloba a produção e reprodução,  
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lugares específicos e conjuntos espaciais próprios a cada 
formação social, que assegura a continuidade numa relativa 
coesão. Essa coesão implica no que concerne ao espaço social e 
em relação ao espaço de cada membro de tal sociedade, às 
vezes, uma certa competência e uma certa performance
(LEFEBVRE, 2006, p. 42).  

Nesses termos, a prática espacial relaciona-se ao espaço vivido, o que 

implica no entendimento de que cada sociedade engendra seu espaço, ou seja, ela 

produz um espaço e dele se apropria lentamente ao longo de todo um processo 

histórico.    

Já as representações do espaço aparecem relacionadas às relações de 

produção, à “ordem” que se impõe, aos conhecimentos, aos signos, aos códigos e 

às relações “frontais”. É o que Lefebvre (2006) atribui de “espaço concebido”, ou 

seja, é o espaço que se relaciona a maneira como os agentes sociais concebem as 

práticas espaciais por meio dos sistemas de códigos e/ou representação. O autor 

assim sintetiza, 

As representações do espaço, ou seja, o espaço concebido, 
aquele dos cientistas, dos planificadores, dos urbanistas, dos 
tecnocratas “retalhadores” e “agenciadores”, de certos artistas 
próximos da cientificidade, identificando o vivido e o percebido ao 
concebido (LEFEBVRE, 2006, p. 47). 

Por sua vez, temos os espaços de representação, que compreende os 

espaços supracitados. Estes espaços apresentam-se relacionados às dimensões do 

vivido e aos simbolismos complexos que estão ligados ao lado clandestino e 

subterrâneo (underground) da vida social, mas também se relacionam “à arte, que 

poderia eventualmente se definir não como código, mas como código dos espaços 

de representação”. Em suma, este é o espaço das imagens e dos simbolismos que o 

acompanham, é o “espaço vivido dos habitantes, dos ‘usadores’” (LEFEBVRE, 2006, 

p. 42, 47 e 48). 

A partir do quadro ora exposto, elucidamos que a produção do espaço urbano 

compreende não apenas os aspectos materiais, as formas propriamente falando, 

mas envolve também um conjunto de aspectos imateriais e subjetivos. Esta posição 

é reforçada por Sposito (2004, p. 52), quando diz que a produção do espaço urbano 

compreende um “conjunto de ações, de interesses, de valores, de idéias que, no 
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plano material e simbólico, põe em movimento a sociedade e, por meio desse 

movimento e a ele dando suporte, cria e recria o mundo urbano e as cidades”. 

 No âmbito dessa discussão, a cidade aparece como um conjunto de formas 

materiais que, permeadas por conteúdos e por funções, estão em constante 

movimento de transformação o que expressa a natureza da produção, considerada a 

partir do seu duplo sentido. Conforme destaca Lefebvre (2006, p. 52), 

a cidade abarca na verdade a dupla acepção do termo produzir. 
Sendo também ela obra, é o lugar onde produzem obras diversas, 
incluindo o que dá sentido à produção: necessidades e 
satisfações. Igualmente constitui o lugar onde produzem e trocam 
os bens, onde são consumidos. Nela se conjugam estas 
realidades, estas modalidades do produzir, umas imediatas, outras 
mediatas (indiretas). 

Vale destacar que, entendida nesses termos, a produção do espaço urbano 

engloba ações de agentes sociais diversos, permeadas por práticas que se 

combinam ou que são contraditórias. A atuação desses agentes sociais na produção 

do espaço urbano ocorre seguindo uma lógica própria, que é marcada “pela 

convergência ou divergência de interesses, refletindo, mediante suas intervenções, 

relações políticas de alianças ou de conflitos entre os diferentes segmentos sociais” 

(CALIXTO, 2004, p. 46). 

Então, sendo o espaço urbano produto da prática desses agentes sociais, 

que são responsáveis por criarem constantemente novas formas urbanas (shopping 

centers e condomínios horizontais, por exemplo), que nos revelam novos modos de 

vida e novas práticas socioespaciais, cabe aqui expor quais são os agentes que 

estão envolvidos no processo de produção do espaço urbano, seus interesses e 

qual o papel de cada um dentro do processo de construção da cidade. 

2.1.3 Os agentes sociais produtores do espaço urbano   

Um dos debates mais profícuos sobre a produção capitalista da cidade foi 

realizado por autores influenciados pelo pensamento marxista, durante os anos 70 e 

80. Nestas análises, destacam-se as reflexões a respeito de como e quais são os 
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agentes sociais envolvidos no processo de produção social do espaço, merecendo 

referência, dentro desta linha de reflexão, os estudos de Capel (1974), Topalov 

(1974), Harvey (1980). No âmbito nacional, mencionamos os trabalhos de Almeida 

(1982) Corrêa (1989), Souza (1994) e Ribeiro (1997) e, tratando-se mais 

especificamente da cidade de Natal, Costa (2000).  

Para Topalov (1974), um agente produtor do espaço urbano define-se como 

um suporte de uma articulação de relações sociais, sendo suas práticas estudadas 

como efeito do funcionamento e das transformações dessas relações. Segundo o 

autor, na construção de um empreendimento, na medida em que ele vai se tornando 

maior e mais complexo, ocorrem mudanças na cadeia de relações do proprietário do 

terreno-construtor para uma gama de ações que envolve a combinação de 

financistas, incorporadores, construtores, economistas, arquitetos, planejadores de 

vendas, corretores etc. Cada um desses agentes desempenha uma função 

específica, a saber: função de financiamento: levantamento do capital; função de 

promoção: gestão e transformação do capital em mercadoria; função de estudo 

técnico: viabilidade da obra; função de construção: construção da obra e função de 

comercialização: transformação da mercadoria em capital (TOPALOV, 1974).          

Horácio Capel (1974), ao analisar o processo de produção do espaço urbano 

na Espanha, entende que os agentes sociais envolvidos neste processo são as 

grandes empresas, os proprietários fundiários, as construtoras e o Estado, e salienta 

que a expansão e transformação da cidade “tem se realizado essencialmente em 

função dos interesses da iniciativa privada e tem sido determinada quase sempre 

pela estrutura da propriedade” (CAPEL, 1974, p. 28).    

Ao estudar a produção do espaço em Baltimore nos E.U.A, David Harvey 

(1980), entende que os principais agentes são: os usuários de moradia, as 

corretoras de imóveis, os proprietários de terras e imóveis, os incorporadores, a 

indústria de construção civil e as instituições financeiras e governamentais. Dessa 

forma, Harvey compreende que são numerosos e diversos os agentes que atuam no 

mercado de moradia, sendo que “cada grupo tem um modo distinto de determinar o 

valor de uso e o valor de troca” (Harvey, 1980, p. 139), ou seja, o autor fundamenta 

sua análise na teoria do valor relacionando-a com a atuação de cada um dos 

agentes no mercado de moradia.  

Dentre os autores brasileiros, destacamos inicialmente o trabalho de Almeida 

(1982) que, ao estudar o mercado imobiliário na cidade do Rio de Janeiro, identifica 
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como principais agentes da promoção imobiliária o incorporador, o especialista em 

viabilidade econômica e técnica, o construtor e o corretor.  

Referindo-se ao Brasil, de forma geral, Corrêa (1989) aponta que os 

proprietários dos meios de produção, sobretudo as grandes indústrias, os 

proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais 

excluídos, são os agentes sociais que produzem e (re)produzem o espaço urbano 

nacional. 

Souza (1994), em sua análise do processo de verticalização da cidade de São 

Paulo, identifica três agentes como sendo fundamentais para o processo de 

produção e consumo do espaço: o comprador, o produtor e o incorporador.  

No que concerne à produção do espaço urbano de Natal, Costa (2000), ao 

analisar o processo de verticalização identifica que os proprietários de terras e de 

imóveis, as incorporadoras de imóveis, as construtoras de imóveis, as corretoras de 

imóveis, as instituições financeiras, as intuições públicas e os moradores são os 

agentes que atuam no processo de produção da cidade. 

Com base nesses estudos, fica evidenciado que o processo de produção do 

espaço urbano é realizado por uma gama variada de agentes sociais que se 

apresenta envolvida com diversas etapas desse processo. Ainda que os autores 

estejam se referindo, em alguns casos, aos mesmos agentes só que com 

nomenclaturas diferentes, percebemos que, dependendo da análise e do tipo de 

caso a ser estudado, identifica-se um número maior ou menor de agentes.       

No seio desse processo, uma questão é consensual entre os autores já 

citados: são esses agentes que fazem e (re)fazem a cidade; criam bairros e 

condomínios de luxo, espaços denominados como sendo de autossegregação;como 

também são responsáveis pela criação de espaços de pobreza; são eles, portanto, 

os responsáveis pela expansão das cidades, ou seja, esses agentes atuam de forma 

inexorável no processo de produção do espaço. 

Pensar os condomínios horizontais é refletir a respeito do processo de 

produção do espaço urbano e de seus agentes. Nossa reflexão a respeito da 

produção desses empreendimentos em Natal envolve três segmentos: os grupos 

sociais, o Estado e o capital imobiliário. Dentro dessa análise, temos como 

principal objetivo entender qual é o papel exercido por cada um desses segmentos 

no processo de produção das novas formas de moradia da cidade. 
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De início, temos os grupos sociais que, em qualquer sociedade, exercem 

importante papel no processo de produção do espaço. Para esses agentes, a 

habitação é consumida com vistas a suprir diferentes interesses e desejos que se 

relacionam diretamente à posição em que se encontram no processo de produção 

da mais-valia.  

Para este grupo, a moradia está, fundamentalmente, revestida de um valor de 

uso, que, segundo Harvey (1980, p. 140), é determinado “pela consideração 

conjunta de uma situação pessoal ou de família e uma casa particular em uma 

localização particular. Os usuários proprietários estão relacionados com os valores 

de uso e agem de acordo com isso”. No entanto, a moradia também está revestida 

de um valor de troca, pois, muitas vezes, os grupos sociais, independente da classe 

que ocupam, pensam na moradia como promotores imobiliários, o que se dá tanto 

na ocasião da compra, quanto no momento em que “reformas maiores os forçam a 

olhar para suas restrições orçamentárias” (HARVEY, 1980, p. 140). 

O Estado, por sua vez, também desempenha importante papel no processo 

de produção do espaço urbano. Sua atuação se manifesta de diversas formas. 

Primeiramente, ele pode atuar estabelecendo normas ou leis que devem, pelo 

menos teoricamente, disciplinar o uso e ocupação do solo urbano como, por 

exemplo, os planos diretores que, dependendo do jogo de interesses, pode restringir 

ou ampliar a produção do espaço urbano. Sua atuação também pode ocorrer 

através de medidas de caráter tributário, isto é, o Estado exerce o papel de cobrador 

de taxas e impostos de bens ou de serviços públicos. Além disto, sendo também 

alvo de reivindicações por obras e serviços públicos por parte dos diferentes agentes 

sociais, a atuação do Estado, ocorre em meio aos conflitos e contradições que 

emergem no espaço urbano, por isso, ele também exerce o papel de mediador 

dessas divergências sociais (MARICATO, 1987; CARLOS, 1994). 

A atuação do Estado também se expressa por meio de políticas de inversões 

para a implantação de obras e serviços destinados à sociedade. Nesta perspectiva, 

a sua atuação concorre, muitas vezes, para uma valorização diferenciada no interior 

das cidades e para a determinação de seu crescimento, pois,  

sempre que o poder público dota uma zona qualquer da cidade de 
um serviço público; água encanada, escola pública ou linha de 
ônibus, por exemplo, ele desvia para esta zona demandas de 
empresas e moradores que, anteriormente, devido à falta do serviço 
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em questão, davam preferência a outras localizações. Estas novas 
demandas, deve-se supor, estão preparadas a pagar pelo uso do 
solo, em termos de compra ou aluguel, um preço maior do que as 
demandas que se dirigiam à mesma zona quando esta ainda não 
dispunha do serviço. Daí a valorização do solo nesta zona, em 
relação às demais (SINGER, 1979, p. 34).           

Desse modo, a atuação do Estado realmente se concretiza na construção de 

obras e serviços destinados, teoricamente, a todos os setores da sociedade 

(pavimentação, saneamento básico, iluminação, escolas, postos de saúde). 

Entretanto, esses serviços de consumo coletivo não ocorrem de forma homogênea 

no espaço. Essas obras, muitas vezes, privilegiam uma pequena parcela da 

sociedade que já ocupa posições favorecidas na distribuição de renda social, o que 

aumenta ainda mais a discrepância existente entre as classes sociais, uma vez que 

serviços que deveriam atender de forma homogênea a todos os segmentos acabam 

privilegiando apenas alguns setores sociais. 

É nesse sentido que a atuação do Estado ocorre, muitas vezes, com a 

intenção de viabilizar a reprodução do capital, considerando que, com a abertura 

e/ou construção de vias de tráfego, “é potencializada a percepção da renda fundiária 

por parte dos agentes privados, sendo, em outras palavras apropriada de forma 

privada uma parte do excedente social, desviado de sua realização sob a forma de 

lucro” (LOW-BEER, 1983, p. 37), ou seja, quando assim procede, o Estado está 

diretamente viabilizando as condições materiais de valorização do espaço urbano 

que possibilita ao capital continuar o seu ciclo de reprodução. 

Por capital imobiliário, entendemos um conjunto de agentes que juntos e 

articulados entre si, exercem papel fundamental na produção dos condomínios 

horizontais e, por consequência, no processo de produção do espaço urbano, são 

eles: o incorporador, o construtor e as corretoras de imóveis.   

O incorporador é peça fundamental para o capital imobiliário, ele é o agente 

que incorpora e quem, na realidade, cria o empreendimento. Segundo Souza (1994, 

p. 192), “o incorporador é o que desmembra o terreno em ‘frações ideais’; portanto, 

é quem cria o solo”.  

É a partir da atuação dos incorporadores que teremos a transformação do 

capital-dinheiro em imóvel. São eles que obtêm financiamento para a compra dos 

terrenos e venda dos imóveis, além de decidirem o local da construção, as 

dimensões das unidades e o tipo de material a ser utilizado. Ribeiro (1997, p. 96) 
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aponta que o incorporador é “a chave de todo o processo de produção e circulação, 

na medida em que permite a transformação de um capital-dinheiro em terreno e 

edificação”. 

O construtor é quem realiza a produção física do imóvel segundo os padrões 

técnicos, arquitetônicos e comerciais pré-estabelecidos pela figura do incorporador. 

O processo de produção dos imóveis é dividido em diversas etapas, podendo, 

assim, contar com a participação de diversas empresas, que vão desde firmas de 

grande porte, que são responsáveis por quase todo o processo, até pequenas 

construtoras especializadas em uma etapa do processo, como, por exemplo, a 

terraplenagem, a concretagem etc. 

No caso da produção dos condomínios horizontais, o construtor, que está 

diretamente ligado ao incorporador, não é, necessariamente, o responsável pela 

construção dos imóveis. Isto se explica pelo fato de que, neste tipo de 

empreendimento, são os moradores os responsáveis pela construção das 

residências, os quais podem contratar para a sua construção firmas diversas; ao 

construtor cabe a melhoria nas condições de construtibilidade do terreno bem como 

a implantação de todo o aparato de infraestrutura básica que o empreendimento 

exige.    

As corretoras de imóveis também compõem o capital imobiliário. Seus 

agentes são os responsáveis pela coordenação do mercado de imóveis, segundo 

concorrência que estabelecem entre si. De acordo com Harvey (1980, p. 140), os 

corretores “operam no mercado de moradia para obter valor de troca. Eles obtêm 

lucro através de compra e venda ou através de cobrança de custos de transação 

para seus serviços como intermediários”, ou seja, as corretoras também são 

responsáveis pela comercialização do produto-mercadoria, tendo em vista que 

atuam como um elo de intermediação na negociação entre as incorporadoras e o 

comprador do imóvel.   

No mercado de moradia e no que diz respeito aos condomínios horizontais, 

as corretoras são, muitas vezes, responsáveis por promoverem o marketing do 

empreendimento. Criam, no seio da sociedade, novos ideais, ou “novos conceitos de 

moradia”. Além disto, “desempenham uma grande influência na determinação do 

consumo, sugerindo, criando necessidades, apresentando opções aos agentes que 

adquirem os imóveis e induzindo-os a uma determinada escolha” (COSTA, 2000, p. 

50). 
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Destarte, o capital imobiliário, por intermédio dos agentes sociais que o 

compõem, exerce importante papel no processo de produção de moradias na 

sociedade capitalista. Os agentes do capital imobiliário produzem o espaço com o 

objetivo principal de extrair uma maior taxa de lucro com suas operações. Por isso, 

suas ações se dão com o intuito de valorizar, por meio do marketing e com a 

produção de infraestrutura, áreas onde serão locados os seus empreendimentos. Tal 

fato é extremamente necessário, pois quando se vende um determinado produto 

imobiliário, não é somente uma residência que se negocia, mas sim todo um 

conjunto articulado de infraestrutura e de valores sociais. Sobre este assunto, 

Ribeiro (1997, p. 81) salienta que “o que é vendido não são apenas ‘quatro muros’, 

mas também um ‘ticket’ para o uso deste sistema de objetos e de ‘appartenance’ à 

estratificação representada pela divisão social e simbólica do espaço”.  

Concluímos estas reflexões sobre os agentes produtores do espaço urbano 

afirmando que não há como delimitar, de maneira precisa, o papel que cada um 

desses agentes exerce, principalmente, pelo fato de que um agente pode assumir o 

papel de outros e vice-versa ou, ainda, porque eles podem “agregar-se ou 

desagregar-se, neste ou naquele empreendimento, assumindo, portanto, papéis e 

figuras jurídicas que variam com o tempo” (SOUZA, 1994, p. 189). 

Portanto, a atuação de todos esses agentes sociais (grupos sociais, Estado e 

capital imobiliário) nos leva a um quadro de grande complexidade, isto porque estes 

agentes operam no processo de construção da cidade segundo anseios e 

necessidades próprios a cada grupo, o que, por consequência, acarretam práticas 

que produzem de modo descontínuo e diferenciado, o espaço urbano.  

2.1.4 O uso do solo urbano 

Em uma sociedade capitalista, o uso do solo manifesta de maneira evidente a 

divisão social e técnica do trabalho. Por um lado, temos na cidade um local 

destinado para a moradia da classe trabalhadora e um para a burguesia (divisão 

social) e, por outro, existem locais específicos para a (re)produção da vida 

(residência), para a produção de bens (indústrias) e para o comércio de produtos, 

por exemplo, lojas e shopping centers (divisão técnica do trabalho), quer dizer, o uso 
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do solo é expressão espacial, ou melhor, geográfica, da divisão social e técnica do 

trabalho existente nas cidades. 

Os modos como ocorrem o uso do solo também nos revela o espaço urbano 

como produto e meio para a reprodução do capital e da sociedade. Dessa forma, a 

cidade é o lócus onde se concentram os meios de produção do sistema capitalista, 

sendo, então, o ponto onde as condições de circulação, distribuição e consumo são 

realizados de forma concreta, assim como, é o lócus onde os diversos grupos 

sociais realizam as atividades mais vitais para a (re)produção de sua vida material. 

Assim, o uso do solo urbano aparece como uma necessidade histórica que, 

conforme pontua Carlos (1994), vai além da reprodução das relações de produção, 

pois toda sociedade em seu processo de reprodução necessita apropriar-se de uma 

parcela de espaço para a realização de atividades que vão desde produzir e 

consumir até as questões atinentes à cultura e aos lazeres, sendo a cidade o ponto 

aglutinador de uma multiplicidade de atividades sociais, nada mais lógico que o uso 

do solo seja disputado por diversos agentes, o que, por conseguinte, propicia uma 

relação complexa e conflituosa entre os indivíduos e as diferentes formas de uso do 

solo urbano. 

Segundo Singer (1979), a disputa pelo solo urbano está pautada nas regras 

do jogo capitalista, quer dizer nas regras de mercado, que se fundamentam na 

propriedade privada do solo. Aliás, é este estatuto que permite o uso de uma porção 

de terra em exclusividade individual, “uma vez que a terra é uma propriedade 

privada, ela pode ser comprada e vendida e, portanto, comanda um preço” (DEÁK, 

2001, p. 112).  

Será o mecanismo de mercado quem guiará o uso e apropriação do solo, 

sendo necessário o pagamento de um tributo pelo seu uso. Conforme nos evidencia 

Pontes (1993, p. 28), “para se ter acesso a uma parcela de terra é necessário pagar 

por ela, pois na sociedade atual, o uso é produto das formas de apropriação – o 

preço a pagar é a expressão da renda”.

Porém, o solo urbano não é uma mercadoria qualquer do modo de produção 

capitalista, pois se esta pode ser produzida em larga escala, o solo não se constitui 

em um bem que é produzido (SINGER, et al, 1979). Todavia, enquanto mercadoria, 

o solo urbano constitui um valor que tanto pode ser de uso quanto de troca, uma vez 

que adquire um preço que é comandado pelo mecanismo de mercado. Neste ponto, 

a discussão sobre o uso do solo adquire ao mesmo tempo a condição de valor de 
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uso e de valor de troca, pois, o solo, como toda mercadoria, “é a unidade direta do 

valor de uso e do valor de troca, e ao mesmo tempo é mercadoria somente em 

relação a outras mercadorias” (HARVEY, 1980, p. 133).  

Para Marx (1996), cada mercadoria tem, ao mesmo tempo, um duplo aspecto 

na sociedade capitalista, isto é, um valor de uso e um valor de troca. Com isso, Marx 

(1996, p. 48) expõe que as mercadorias para adquirirem valores de uso devem ser 

inteiramente alienadas, “devem entrar no processo de troca; a troca, contudo, é 

relacionada meramente com seu aspecto, como valores de troca. Daqui que, 

somente se realizando como valores de troca podem elas realizar-se como valores 

de uso". 

No pensamento harveyano, o valor de uso aparece como um suporte 

conceitual para as reflexões geográficas acerca dos problemas do uso do solo. 

Assim, o autor entende que a teoria do uso do solo deve ser debatida à luz da teoria 

do valor, ancorada no princípio marxista de unidade e de relação entre si dos valores 

de uso e de troca. Segundo Harvey (1980, p. 133), Marx coloca “o valor de uso e o 

valor de troca em relação dialética entre si através da forma que eles assumem na 

mercadoria”.

O solo contém um valor de uso, pois constitui-se em uma condição 

imprescindível à produção de mercadorias e para a reprodução da força de trabalho. 

Contudo, ao mesmo tempo, por ser uma condição indispensável à produção de 

mercadorias, um bem que não pode ser produzido e que é monopolizado, o solo 

adquire também um valor de troca e, por consequência, um preço que “tende a ser 

determinado pelo que a demanda estiver disposta a pagar” (SINGER, 1979, p. 23). 

O uso do solo deve ser compreendido a partir da relação dialética entre valor 

de uso e valor de troca, tendo em vista que possui valores de uso que variam tanto 

no tempo-espaço quanto de um grupo social para outro. Harvey (1980, p. 137) 

expõe que valores de uso refletem, na realidade, um misto de “necessidades e 

reivindicações sociais, idiossincráticas, hábitos culturais, estilos de vida e similares, 

que, deve, dizer-se, não são arbitrariamente estabelecidos pela ‘pura’ soberania do 

consumidor”.     

Os valores de uso do solo são determinados de modos distintos por diversos 

agentes produtores do espaço. Estes são responsáveis por dotarem de certas 

características, ou melhor, de certos atributos, localizações específicas do solo 

urbano, determinando assim seu preço e, por conseguinte, o tipo de uso que será 
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realizado. No entanto, é preciso pontuar que estes atributos, que podem influenciar 

na conformação do solo urbano, variam, obrigatoriamente, no tempo e no espaço, 

de modo que uma localização que outrora se constituía em um ponto onde o uso do 

solo era extremamente valorizado, em um momento ulterior, esta mesma parcela 

pode se desvalorizar, fato que comprova a dinamicidade do processo. A 

reciprocidade desse processo também é verdadeira, pois são muitos os casos de 

áreas que anteriormente eram desvalorizadas, mas que no presente são altamente 

valorizadas. Tal realidade advém do fato de que a valorização ou a desvalorização 

de uma localização no sistema urbano se constitui em um produto das relações 

sociais ou, como afirma Villaça (1978, p. 15) “a localização é um produto social, uma 

vez que é claramente um produto do trabalho coletivo”.  

Dessa forma, a localização em um momento histórico específico exerce 

importância crucial na formação do preço do solo urbano, sendo isto percebido pelo 

fato de que terrenos com características geomorfológicas semelhantes e com as 

mesmas dimensões podem ter preços diferentes no mercado fundiário. Tal realidade 

é possível porque “[...] no capitalismo não se paga pela terra enquanto tal e muito 

menos enquanto recurso natural” (DEÁK, 1989, p. 19). Com isso, a localização que 

o terreno apresenta em relação a certos atributos exerce influência na formação do 

preço do solo e na estruturação interna das cidades, o que a torna assim, um bem 

que é incorporado à terra e que será cobrado no momento de sua comercialização, 

venda ou aluguel. Segundo Sposito (1983), os atributos locacionais são definidos 

pela conjugação dos elementos, acessibilidade, externalidades e infraestrutura.     

A acessibilidade é determinada pela relação de uma área com o conjunto de 

vias de circulação e pelo sistema de transportes de uma cidade, podendo, assim, 

influenciar, muitas vezes, o preço e, por conseguinte, o uso do solo urbano. Desse 

modo, nas terras próximas, principalmente a estradas e que apresentam acesso 

amplo aos vários meios de transportes, o preço do solo é, via de regra, maior do que 

nas áreas onde a escassez dessas vantagens é a regra geral. Por isso, “a 

acessibilidade é um atributo locacional que concorre para a determinação do preço 

do solo” (SPOSITO, 1983, p. 114). 

A localização ainda se relaciona diretamente às vantagens e/ou desvantagens 

oriundas das externalidades. Logo, por externalidades entendemos o conjunto 

articulado de efeitos positivos ou negativos que a alocação de determinadas 

atividades, serviços, indústrias, comércios, vias de circulação, entre outros, podem 
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trazer para uma área específica. São as diferentes combinações dessas possíveis 

externalidades que concorrem diretamente para a valorização e desvalorização dos 

terrenos dentro de uma cidade, o que proporciona, por consequência, que os 

proprietários fundiários percebam diferentes tributos fundiários (SPOSITO, 1983). 

As vantagens e desvantagens advindas das externalidades não estão 

somente relacionadas às atividades citadas anteriormente (serviços, indústrias e 

comércio), pois, conforme revela Abramo (2007), as escolhas residenciais no espaço 

urbano são representadas por um conjunto de externalidades sociais definidas pela 

localização dos diversos tipos de famílias que compõem o mercado residencial. O 

autor afirma ainda que “a externalidade social [...] torna-se a variável por excelência 

em que os indivíduos baseiam a formulação de suas escolhas residenciais” 

(ABRAMO, 2007, p. 46). Dito com outros termos, os grupos sociais priorizam sempre 

setores ou bairros da cidade onde grupos com poder aquisitivo inferior aos seus não 

terão acesso, quer dizer, eles procurarão bairros que lhes confiram status social.        

Finalmente, temos as benfeitorias ou a infraestrutura urbana também 

representando um atributo locacional. A existência ou a possível melhoria de uma 

área com certos atributos, tais como: saneamento básico, luz, telefone e outros bens 

de consumo coletivo, por exemplo, praças e áreas de lazer, também concorrem 

diretamente para a determinação do preço do solo. Consequentemente, nas áreas 

que apresentam tais melhorias, o preço do solo tende a se tornar mais elevado do 

que nas áreas em que predominam a insuficiência desses serviços urbanos e, onde, 

por isso, o preço da terra é, geralmente, mais baixo. Nessa perspectiva, Deák (2001, 

p. 113) afirma que “a terra enquanto localização, longe de ser uma dádiva da 

natureza, é um produto do trabalho que continuamente (re)produz o espaço de 

acordo com os requisitos sempre mutantes da acumulação”.  

A localização e sua relação com certos atributos tornam-se fatores 

preponderantes na definição do uso do solo urbano e, por sua vez, na estruturação 

interna da cidade. Assim, são, principalmente, as qualidades externas de uma área, 

bem mais que suas qualidades intrínsecas, que determinam o preço e o tipo de uso 

do solo que será realizado em uma parcela do solo.  

No processo de produção do espaço urbano, a procura por solo é realizada 

por vários agentes que, com objetivos diferentes e, por vezes, contraditórios, irão 

fazer um uso diversificado do solo urbano. Para as empresas, o uso do solo será 

determinado pelas vantagens que uma determinada localização pode lhe 
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proporcionar, dependendo do tipo de atividade a ser desenvolvida pela empresa. 

Nesse caso, segundo Singer (1979), as indústrias de grande porte, que atendem a 

uma demanda tanto regional como nacional, necessitam de amplos espaços 

servidos de uma infra-estrutura, como energia, transporte, água, etc. As atividades 

comerciais, por sua vez, têm a necessidade de se localizarem próximas aos centros 

consumidores, onde a população, em geral, tende a realizar suas compras. 

O uso do solo para a habitação também está relacionado a uma série de 

fatores locacionais, que viabilizam o acesso a serviços urbanos, como saneamento 

básico, escolas, transportes, proximidades a centros comerciais (shopping centers, 

hipermercados) etc. Apesar disso, a distribuição espacial de todo este aparato de 

infraestrutura, por vezes, tende a beneficiar apenas localizações específicas da 

cidade. Nessas áreas, o uso do solo será realizado, principalmente, por grupos 

sociais com condições de pagar pelos privilégios da área.  

Já para os grupos sociais de menor renda, a apropriação de uma parcela do 

solo ocorre, muitas vezes, em áreas sem infraestrutura, na periferia da cidade e em 

bairros bastante povoados ou, ainda, nos chamados conjuntos habitacionais, que 

geralmente se localizam em locais que apresentam ausência de infraestrutura e 

pouco acesso a serviços urbanos como os transportes, que são vitais para a 

população. 

Na cidade capitalista, a distribuição da população no solo, de maneira geral, 

obedece à premissa: quem tem condições de pagar, habita as áreas que 

apresentam uma melhor infraestrutura e se encontram melhor localizadas em 

relação aos serviços urbanos, e quem não tem condições de pagar pelos mesmos, 

ocupa as parcelas do solo que apresentam carências com relação a esses serviços.    

Desta maneira, o uso residencial do solo urbano será determinado, em última 

instância, pela posição que cada grupo social se encontra no processo de produção 

e distribuição da riqueza gerada pelo trabalho social. Em suma, serão as condições 

materiais de existência e de produção dos meios de vida quem determinará o uso do 

solo pelos grupos sociais.  

Em Natal, a problemática do uso do solo urbano revela-se importante para a 

compreensão das novas formas de moradia da sociedade contemporânea, incluindo 

os condomínios horizontais, principalmente, pelo fato de que esses 

empreendimentos estão se expandindo rapidamente no tecido da cidade em áreas 

nas quais não se identificava este tipo de uso do solo. Neste contexto, os 
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condomínios horizontais introduzem uma nova realidade no espaço urbano da 

cidade, sobretudo, no que diz respeito ao seu padrão de segregação socioespacial.       

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para analisar a expansão e as transformações socioespaciais engendradas 

pelos condomínios horizontais fechados no espaço urbano de Natal, realizamos 

pesquisa bibliografia e empírica. Então, a operacionalização da nossa investigação 

consistiu na obtenção e produção de informações a partir de fontes e procedimentos 

(CORRÊA, 2003). 

 A etapa da pesquisa concernente à obtenção de dados através de fontes 

ocorreu por meio da realização de pesquisa bibliográfica de temas que versam sobre 

a temática em foco e de pesquisa documental em órgãos e ou instituições públicas e 

privadas responsáveis por informações a respeito da expansão dos condomínios 

horizontais no espaço urbano de Natal.    

Na pesquisa bibliográfica realizamos levantamento junto ao acervo 

bibliográfico da biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

bem como em suas bibliotecas setoriais, em sites oficiais, tais como; o portal da 

CAPES que contêm dissertações e teses e no site da revista de Geografia e 

Ciências Sociais, Scripta Nova, que abriga artigos diversos. Ainda realizamos um 

levantamento de informações relacionadas à temática em questão em jornais e 

revistas de circulação local. 

Por sua vez, no levantamento de dados estatísticos e de documentos 

diversos que continham informações sobre a pesquisa em tela, recorremos a órgãos 

e/ou instituições, tais como: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de 

Natal (SEMURB), por ter em seu acervo mapas diversos e informações importantes 

a respeito dos condomínios horizontais; Agência Reguladora de Serviços de 

Saneamento do município de Natal (ARSBAN), por apresentar informações 

concernentes ao processo de ocupação nas Zonas de Proteção Ambiental (ZPA’s). 

Além disso, realizamos pesquisa no Sindicato da Construção Civil do Rio Grande do 

Norte (SINDUSCON-RN), no 7° Ofício de Notas de Nata l e nas principais corretoras 

e construtoras envolvidas na produção e comercialização dos condomínios 
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horizontais. A obtenção desses dados foi de seminal importância para realização de 

mapas e para produção do texto final, pois, juntamente com os dados obtidos por 

meio das inúmeras visitas de campo realizadas ao longo dos últimos anos, nos 

forneceram informações concernentes ao ano de lançamento de cada 

empreendimento, a sua localização, e as formas de comercialização dos lotes etc.  

Na etapa que diz respeito aos procedimentos, ou à produção de informações 

(CORRÊA, 2003), realizamos entrevistas e aplicação de questionários com os 

principais agentes sociais envolvidos com a produção dos condomínios horizontais, 

tais como: diretores, técnicos e especialistas de órgãos públicos e/ou privados como, 

SINDUSCON-RN, SEMURB, imobiliárias e construtoras.      

Ainda realizamos entrevistas e aplicação de questionários com os                 

moradores dos condomínios horizontais, cujo resultado nos permitiu identificar quais 

são as suas origens, seus aspectos socioeconômicos, como adquiriram o imóvel, 

por que escolheram esta tipologia de moradia, quais as relações que mantêm com a 

vizinhança, como vêem as áreas do entorno etc.  

Também realizamos entrevistas e aplicação de questionários com os 

moradores do entorno o que, por sua vez, nos possibilitou saber o que eles acham 

dos condomínios horizontais da área, como estes interferem em suas vidas, e quais 

foram as principais mudanças verificadas depois da implantação desses 

empreendimentos.     

As entrevistas e a aplicação dos questionários ocorreram por meio de 

perguntas abertas e fechadas que variavam dependendo de cada segmento 

pesquisado e de acordo com os objetivos da pesquisa em questão. Nesse ponto, 

vale destacar nossa grande dificuldade em aplicar questionários e/ou realizar 

entrevistas com os moradores dos condomínios e com os diversos agentes de 

órgãos públicos e privados envolvidos com a temática em questão.     

Após a obtenção dos dados utilizamos softwares estatísticos para realizarmos 

a sua tabulação e para elaborarmos gráficos estatísticos, os quais, depois de 

devidamente analisados, serviram, juntamente com as reflexões teóricas, para a 

construção do texto final a respeito da expansão e das transformações 

socioespaciais engendradas pelos condomínios horizontais em Natal.
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3 ELEMENTOS TEÓRICOS PARA COMPREENSÃO DOS 
CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS 

A primeira forma é o fascismo do apartheid social. 
Trata-se da segregação social dos excluídos através 
de uma cartografia urbana dividida em zonas 
selvagens e zonas civilizadas. As zonas selvagens 
são as zonas do estado de natureza hobbesiano. As 
zonas civilizadas são as zonas do contrato social e 
vivem sob a constante ameaça das zonas selvagens. 
Para se defenderem, transformam-se em castelos 
neofeudais, os enclaves fortificados que caracterizam 
as novas formas de segregação urbana (cidades 
privadas, condomínios fechados, gated communities). 
A divisão entre zonas selvagens e zonas civilizadas 
está a transformar-se num critério geral de 
sociabilidade, um novo espaço-tempo hegemônico 
que atravessa todas as relações sociais, econômicas, 
políticas e culturais e que por isso é comum à ação 
estatal e à ação não estatal (SANTOS, 1999, p. 103).
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3 ELEMENTOS TEÓRICOS PARA COMPREENSÃO DOS CONDOMÍNIOS 
HORIZONTAIS FECHADOS 

A rápida expansão dos condomínios horizontais fechados no tecido urbano de 

muitas cidades brasileiras fez surgir um debate em torno de sua legalidade, bem 

como a respeito das práticas espaciais segregacionistas engendradas por esses 

novos produtos do capital imobiliário. Portanto, este capítulo objetiva trazer 

elementos para refletirmos, primeiramente, a respeito da ausência de uma legislação 

específica que discipline a implantação dessa nova forma de uso do solo urbano; em 

seguida, nos reportamos aos diferentes processos de segregação socioespacial, 

especificamente aqueles relacionados com os condomínios horizontais; e por fim, 

analisamos as principais características dessa nova forma de moradia. 

3.1 CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS: LEGAIS OU ILEGAIS? 

O debate em torno da possível “ilegalidade” dos condomínios horizontais 

fechados tem gerado inúmeras polêmicas entre os especialistas do direito 

urbanístico. Na opinião de alguns especialistas, como por exemplo, Freitas (1998) e 

Silva (2000), a maioria dos condomínios horizontais implantados nas cidades do 

Brasil se constituem em práticas ilegais, tanto porque esses empreendimentos são, 

na realidade, loteamentos fechados, quanto porque são o resultado direto do 

fechamento de vias públicas ou, ainda, por basearem-se em interpretações 

equivocadas dos dispositivos legais.

Aliás, quanto a este último aspecto, percebemos que os condomínios 

horizontais são aprovados de acordo com interpretações as mais diversas possíveis 

da lei e, em muitos casos, essas interpretações servem para dar um aspecto de 

“legalidade” aos empreendimentos; garantindo, desse modo, os interesses de seus 

investidores, quer dizer, do capital imobiliário. Nessa perspectiva, os condomínios 

horizontais ganharam diversas denominações que tendem a variar conforme as suas 

características, por exemplo, tamanho do lote e localização. Com isso, de acordo 

com Freitas (1998), esses empreendimentos, dependendo da “interpretação dos 
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juristas”, podem, de maneira equivocada, ser chamados de loteamentos especiais, 

loteamentos em condomínio, condomínios especiais, dentre outras; todas essas 

denominações, segundo o autor, são passíveis de críticas do ponto de vista do 

Direito Urbanístico2. 

Em São Paulo, por exemplo, e particularmente em Presidente Prudente, 

segundo Sobarzo (2006), os condomínios horizontais estão sendo aprovados como 

loteamentos fechados, com base na Lei n° 6.766/79 q ue dispõe sobre parcelamento 

do solo urbano, o que perante a referida lei constitui-se em uma irregularidade, pois 

todo loteamento, via de regra, não pode ser fechado. 

No Espírito Santo, a prática é semelhante. Tais empreendimentos são 

aprovados como loteamentos. Contudo, a quase totalidade dos loteamentos não 

observou a legislação pertinente ao parcelamento do solo, ou seja, não foram 

destinadas áreas para uso público e nem foi produzida a infraestrutura (rede de 

água, esgotamento sanitário) como exige a lei (CAMPOS JUNIOR; BERGAMIN, 

2007).  

Em João Pessoa, Barbosa (2005, p. 132) destaca, que mesmo o município 

não dispondo de suporte jurídico para aprovação desses empreendimentos e 

“embora sejam fechados, o Cabo Branco Residence Privê e o Residencial 

Aphavillage foram aprovados como loteamentos abertos, resultando disto um 

componente de ilegalidade”.   

Em outros casos, os condomínios horizontais estão sendo aprovados com 

base na Lei Federal nº. 4.591/64, que faz menção à figura do condomínio em 

edificações e às incorporações imobiliárias. Esta é a situação, por exemplo, de 

Curitiba, onde aproximadamente 75% desses empreendimentos fundamentam-se 

nesse mecanismo (SCHUSSEL, 2007).  

Outro mecanismo que tem sido utilizado para aprovar os condomínios 

horizontais é a formulação de leis próprias por parte de várias municipalidades, isto 

é, na ausência de uma legislação federal, os municípios estão formulando seus 

suportes jurídicos para aprovação desses novos produtos imobiliários que, via de 

regra, destoam da lei federal para o tratamento da questão. Tal realidade ocorreu 

em Goiânia, em que o município com o intuito de “agilizar” a produção dos 

                                                
2 Cumpre mencionar que independentemente das diversas denominações utilizadas por juristas, 
urbanistas, arquitetos, geógrafos, dentre outros profissionais, para classificarem esses 
empreendimentos, no presente trabalho eles denominar-se-ão de condomínios horizontais fechados, 
ou simplesmente, condomínios horizontais.     
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condomínios horizontais, promoveu a criação de normas urbanísticas para sua 

implementação.  

Assim, o poder público municipal promulga a lei n° 7.042 de 
27 de dezembro de 1991. Foi a partir da criação dessa lei 
que a Prefeitura local deu início às negociações com os 
empreendedores imobiliários para o parcelamento e 
fechamento de espaço público. Os artigos veiculados em 
jornais locais mostram a clandestinidade do fechamento de 
muitos loteamentos na capital. (SILVA, 2003, p. 65). 

Então, percebemos que os condomínios horizontais estão sendo implantados 

fundamentados em leis federais que fazem referências a intervenções com fins 

urbanísticos, que, no entanto, não contemplam aspectos referentes à produção 

desses novos empreendimentos, são elas: Lei Federal n° 4.591, de 16 de dezembro 

de 1964; Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, q ue posteriormente sofreu 

algumas alterações com a promulgação da Lei n° 9.78 5, de janeiro de 1999.  

Na realidade, há uma confusão entre os juristas no que concerne à lei que 

deve regulamentar os condomínios horizontais. Segundo Freitas (1998), há os que 

entendem que esses empreendimentos devem ser aprovados como “loteamentos 

especiais”, consoante com a Lei federal 4.591/64, e não fundamentados na Lei n°. 

6.766/79 que dispõe sobre os “loteamentos abertos” ou “loteamentos 

convencionais”; no entanto, há outros que entendem que tais condomínios 

configuram-se, na realidade, como loteamentos, por isso, enquadrando-se na Lei n°. 

6.766/79.  

Com base no que foi exposto, há duas formas de regulamentar os 

condomínios horizontais que apresentam grandes divergências entre si. Entretanto, 

é preciso salientar que nenhuma das mencionadas leis podem regulamentar a 

questão dos condomínios horizontais, nos moldes em que eles estão sendo 

implantados, pois esses suportes jurídicos não dão conta de regular a instalação 

desses empreendimentos, isto é, a forma como os condomínios horizontais vêm 

sendo aprovados abre margem para que uma série de objeções jurídicas sejam 

levantadas contra sua possível “legalidade”.  

No que diz respeito à primeira lei, a de n° 4.591/6 4, não há a possibilidade de 

enquadrar os condomínios horizontais aos seus ditames, pois a mesma faz 

referência aos condomínios caracterizados como blocos de apartamentos que são 
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separados por vias internas e que não constituem ruas, e a modalidade de 

“condomínio especial de casas térreas ou assobradadas, previsto no art. 8° da Lei 

4.591/64 [...], o qual, numa primeira interpretação da doutrina, visou tratar do 

‘condomínio nas vilas’ ou conjuntos residenciais urbanos” (FREITAS, 1998, s. p).  

A referida lei ainda abraçou na sua disciplina a “modalidade especial de 

aproveitamento condominial do espaço de uma gleba, onde não existem ruas nem 

praças nem áreas livres públicas” (FREITAS, 1998, s. p, grifos do autor). Dito com 

outros termos, esse suporte jurídico não envolve o fechamento de logradouros 

públicos como, por exemplo, de vias de circulação, ao conjunto da sociedade. De 

acordo com Silva (2000, p. 338), este dispositivo, em muitos casos, vem sendo 

utilizado de maneira “abusiva” para regulamentar os loteamentos fechados, 

divergindo, assim, da forma com a qual foi estabelecido, que visava,  

  

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 regime 
condominial. Em situação, como essa, a relação condominial é de 
grande utilidade, como na chamada propriedade horizontal. 

Logo, a Lei n° 4.591/64 não pode servir de base par a a aprovação dos 

condomínios horizontais como vem ocorrendo, dado que estes, via de regra, 

resultam do parcelamento de uma gleba de terra com a formação de arruamento e 

divisão de quadras em lotes, ou, ainda, com a subdivisão de uma quadra inteira com 

o consequente aproveitamento de vias de circulação preexistentes. Sendo assim,  

     

aquele dispositivo (Lei n° 4.591/64) 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 esse tipo de 
urbanificação. Temos tido loteamentos fechados até com mais de 
mil casas de residência, com arruamentos e tudo o mais que é 
próprio do processo de loteamento. As Prefeituras deverão negar 
autorização para esse tipo de aproveitamento do espaço urbano, 
exigindo que se processe na forma de plano de arruamento e 
loteamento ou de desmembramento, que não se admite sejam 
substituídos por forma condominial, como se vem fazendo (SILVA, 
2000, p. 338). 

Segundo Grau (1986), a expansão dos “loteamentos em condomínio” 

constitui-se numa indisfarçável forma de escapar aos ditames da Lei 6.766/79, para, 
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assim, aprovar esses empreendimentos como condomínios horizontais fechados. 

Tal situação, para o referido autor, se constitui numa irregularidade, pois a instituição 

dessa tipologia de empreendimento não ocorre em razão de iniciativa de 

incorporação imobiliária gerida pela Lei 4.591/64, porque o empreendedor não 

assume a obrigação de neles edificar as residências, como exige o art. 8º da referida 

lei. Assim, o jurista é enfático ao afirmar que as áreas de passagem desses 

condomínios horizontais "não podem ser cercadas ou bloqueadas, de modo que 

impeça o seu uso normal por qualquer pessoa, evitando-se o acesso a quem quer 

que seja ao ‘condomínio” (GRAU, 1986, p. 199). 

Para os juristas que entendem que os condomínios horizontais podem ser 

implantados amparados pela Lei 6.766/79, que dispõe sobre parcelamento do solo 

urbano sob duas formas (loteamento e desmembramento), as objeções também 

existem. Isto porque a mencionada lei diz que loteamento é, “subdivisão de gleba 

em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de 

logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 

existentes3”. Azevedo (1983, p. 65) chama atenção para o fato de que com o 

parcelamento, os lotes divididos passam a ter vida “autônoma”, isto é,  

a gleba parcelada perde a sua individualidade, a sua 
caracterização originária, dando nascimento a várias parcelas 
individualizadas, que recebem o nome de "lotes". Daí a 
denominação de "loteamento". [...] O parcelamento para fins 
urbanos, ou parcelamento urbanístico, destina-se a integrar a 
gleba na cidade, permitindo que ela passe a ter usos urbanos, ou 
seja, uso residencial, comercial, industrial e institucional.     

Pessoa (1978) reforça os argumentos supracitados e ainda chama atenção 

para o fato de que as vias criadas por um loteamento devem ser incorporadas ao 

sistema urbano existente. Assim, expõe que 

o terreno loteado perde sua individualidade objetiva 
transformando-se em lotes que se individualizam como unidades 
autarquicamente bastantes em si mesmas; inexiste o estado e a 
pluralidade de comunhão; cria-se um bairro, cujo equipamento 
urbano (inclusive as vias, estradas e caminhos, como públicos que 
passam a ser com o registro imobiliário) passa a participar do 
sistema viário local e do orbe municipal  (PESSOA, 1978, s. p. 
grifo nosso)  

                                                
3 Artigo 2º da Lei 6.766 de 1979.
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Então, cumpre dizer que, do ponto de vista legal, os condomínios horizontais 

não podem ser aprovados como loteamentos, uma vez que estes não envolvem o 

fechamento de logradouros públicos e de vias de circulação. Em suma, um 

loteamento, por definição, não pode ser fechado. Sobre o assunto, Silva (2000, p. 

338) é enfático ao dizer que tais loteamentos fechados não existem juridicamente, 

não havendo, por isso, uma legislação que os ampare, eles, na realidade, se 

constituem numa “distorção e uma deformação de duas instituições jurídicas: do 

aproveitamento condominial de espaço e do loteamento ou do desmembramento”. E 

acrescenta ainda que a utilização desse mecanismo para a aprovação dos 

condomínios horizontais, “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).  

Além dessas duas leis, nºs 4.591/64 e 6.766/79, os municípios estão fazendo 

uso de outro mecanismo para a aprovação dos condomínios horizontais. Trata-se da 

concessão ou permissão do direito real de uso para áreas públicas, estabelecida por 

meio do artigo 7° do Decreto Federal de 28 de fever eiro de 1967. A referida lei 

estabelece que a concessão de uso é instituída para terrenos públicos ou 

particulares, “remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como 

direito real resolúvel, para fins específicos de urbanização, industrialização, 

edificação, cultivo da terra, ou outra utilização de interesse social4”. 

Assim, os defesonres dessa tese entendem que o fechamento dos 

condomínios horizontais, que são aprovados como loteamentos com base na Lei 

6.766/79, pode ser realizado pelo instituto desse suporte (FREITAS, 1998). Este é o 

pensamento adotado por Brawerman (2001, p. 15), quando argumenta que a adoção 

desse instrumento jurídico resguarda o interesse social, pois, ao se organizarem em 

um loteamento, as pessoas “estão dispostas a custear os serviços públicos e 

equipamentos urbanos que, em princípio, deveriam ser prestados pela 

administração pública”.       

Então, sob o argumento de que os condomínios horizontais preenchem o 

quesito atinente ao atendimento de interesse social, os municípios estão a conceder 

“un permiso de uso especial para los residentes de um loteo específico sobre las 

                                                
4 Artigo 7º do Decreto-lei 271, de 28/02/67, grifos nossos. 
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áreas que se encuentran bajo su dominio (calles, plazas y otras áreas para 

equipamientos), com o cual se possibilita y legaliza el cierro de estas 

urbanizaciones” (SORBAZO; SPOSITO, 2003, p. 39), isto é, os municípios estão 

resolvendo o problema da “legalidade” desses empreendimentos por meio da 

concessão do direito real de uso para áreas publicas previsto no art. 7º do Decreto-

lei 271, de 28/02/67 (FREITAS, 1998). 

No entanto, é preciso destacar que a concessão de bens de uso comum do 

povo, tais como, ruas, praças, logradouros, áreas verdes, vias de circulação, não 

pode ser conferida a um grupo exclusivo, tendo em vista que sua fruição deve ser 

pautada pelo princípio da coletividade, como estabelece Meirelles (1994, p. 435),  

os usuários são anônimos, indeterminados, e os bens utilizados o 
são por todos os membros da coletividade - uti universi - razão 
pela qual ninguém tem direito ao uso exclusivo ou a privilégios na 
utilização do bem: o direito de cada indivíduo limita-se à igualdade 
com os demais na fruição do bem ou no suportar os ônus dele 
resultantes 

Cretella Júnior (1984, p. 327-238) expõe seus argumentos neste mesmo 

sentido, ao dizer que,  

  

ruas, praças, parques, logradouros de toda espécie podem ser 
utilizados pelo cidadão, mas se algum particular entender de 
apossar-se deles, à evidência que compete ao Estado tomar as 
providências legais como proprietário, visto que à administração 
compete zelar pelos bens de uso comum do povo [...] Jamais os 
bens públicos de uso comum, como as ruas, praças, parques, 
estradas podem ser objeto de posse dos particulares, mas de 
simples detenção [...] O princípio geral que rege a utilização dos 
bens de uso comum é o de que o uso de um seja transitório e 
precário, não impedindo o uso dos demais, reservando-se a 
Administração, em casos especiais, o direito de utilização 
privilegiada, quando se trata do interesse público.

Com isso, podemos nos questionar se os condomínios horizontais realmente 

cumprem a função de interesse social, podendo assim fazer uso desse mecanismo 

jurídico, ou tal prática seria, na realidade, mais uma comprovação da ilegalidade 

desses empreendimentos, já que, a concessão de uso deve ser estabelecida de 

forma a garantir o interesse da coletividade. Dito com outras palavras, a concessão 

não pode ser conferida para utilização em exclusividade de bens de uso comum 
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como ocorre com os condomínios horizontais, porquanto aí predominam os 

interesses privados em detrimento do coletivo, como assevera Freitas (1998, s, p.),   

na concessão de direito real de uso de ruas, praças, espaços 
livres, áreas verdes e institucionais para a formação dos 
"loteamentos fechados", impera o desejo dos moradores na sua 
utilização privativa, de cunho individual (sossego, segurança e 
conforto pessoais), contrapondo o interesse privado ao coletivo, 
porque essas áreas públicas estão vocacionadas ao uso comum 
do povo.  

Em síntese, é preciso destacar que os condominios horizontais, da forma 

como estão sendo aprovados, constituem uma “legalidade questionável”, pois 

nenhum dos mecanismos jurídicos utilizados pelos municípios conseguem respaldar 

a sua implementação. Desse modo, o que percebemos é a inexistência de 

instrumentos jurídicos capazes de regular a matéria em questão, de forma que 

emerge a necessidade de se produzir textos que amparem, do ponto de vista do 

direito urbanístico, a implementação desses empreendimentos, pois a expansão 

acentuada dessa tipologia de moradia no interior das cidades exige tal 

procedimento.  

Nesse sentido, é importante destacar que existe um projeto (projeto de lei nº 

3.057 de 2000) tramitando no Congresso Nacional que tenta regulamentar e 

disciplinar a produção de condominios horizontais em lotes. Entretanto, mesmo que 

se legitime esses empreendimentos com a implementação de alguma lei, a discusão 

que se impõe é: que tipo de cidade queremos construir? Assim, ao se tentar 

legitimar esses empreendimentos deve-se ter em mente que eles impedem a livre 

circulação da coletividade no espaço urbano, tornando-o, desse modo, impermeável 

para a maioria dos cidadãos.       

Além do mais, é preciso chamar atenção para o fato de que os interesses da 

coletividade devem, em última instância, se sobrepor aos de  particulares, ou ainda 

do capital imobiliário, ou seja, é preciso que a cidade não se torne impermeável para 

o conjunto de seus cidadãos que devem ter garantido o direito de mobilidade 

espacial, quer dizer, o direito de ir e vir. Assim, o debate ganha outros rumos, indo 

além da questão jurídica, sem, no entanto, abrir mão dela, de modo que o que se 

deve buscar é a construção de uma cidade onde todos tenham plenos direitos sobre 

ela.    
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3.2 CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS: ESPAÇOS DE 
AUTOSSEGREGAÇÃO? 

A expansão acentuada dos condomínios horizontais na malha urbana das 

cidades suscitou um intenso debate acerca das práticas socioespaciais engendradas 

por esses empreendimentos, principalmente, pelo fato de que são apontados por 

alguns autores como Andrade (2001), Sogame (2001), Moura (2003) e Le Guirriec e 

Marques (2007), como espaços de exclusão que se opõem ao uso democrático da 

cidade, por criarem barreiras físicas que negam a sociabilidade entre os grupos 

sociais e por impossibilitarem a criação de um espaço público; ou ainda, por serem 

espaços de autossegregação socioespacial. Por isso, faz-se necessário uma 

discussão e alguns esclarecimentos a respeito da segregação socioespacial e como 

os condomínios horizontais se enquadram dentro desse processo.  

Castells (1983), discutindo sobre a segregação em seu trabalho dedicado à 

problemática das cidades, entende que este processo ocorre a partir da distribuição 

das residências no espaço urbano, apontando que as características das moradias, 

assim como de suas populações dizem respeito, diretamente, aos tipos e níveis de 

instalações e das funções residenciais. O autor prossegue sua análise, afirmando 

que a distribuição dos locais de residência é comandada por leis gerais de 

distribuição dos produtos sendo, deste modo, determinada em função de uma série 

de aspectos, como nível de renda, status profissional, nível de instrução, filiação 

étnica, fase dos ciclos da vida etc. Dentro dessa linha de raciocínio, o autor afirma a 

existência de uma estratificação urbana correspondente à estratificação social, 

sendo esta entendida como a posição que cada grupo se encontra no processo de 

distribuição e apropriação dos produtos gerados pelo sistema social (CASTELLS, 

1983).  

O referido autor nos mostra que a segregação, dentro das cidades, se dá a 

partir de uma tendência “à organização do espaço em zonas de forte 

homogeneidade social interna e com intensa disparidade social entre elas, sendo 

esta disparidade compreendida não só em termos de diferença, como também de 

hierarquia” (CASTELLS, 1983, p. 210). O autor entende a segregação como um 

processo que tende a concentrar os grupos sociais em determinadas parcelas do 

espaço urbano, formando assim, zonas que apresentam características internas 
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semelhantes e grandes disparidades ante as demais zonas da cidade. A proposta de 

estudo que Castells desenvolve para a análise do espaço urbano está fortemente 

inspirada no estruturalismo marxista de Althusser, entendendo nesse contexto que a 

estrutura residencial urbana e a da segregação são derivadas da ação das 

estruturas da sociedade capitalista, obedecendo então, aos elementos do sistema 

econômico, político e ideológico.   

Outro grande teórico que discutiu sobre a segregação foi Henry Lefebvre. 

Suas posições se coadunam, de certa maneira, às de Castells, excetuando-se a 

forma como os autores analisam os fenômenos. Lefebvre (2004), entende a 

segregação como o resultado de um processo social que proporciona a formação de 

espaços homogêneos que, por sua vez, impossibilitam a comunicação entre os 

diferentes grupos sociais. Para Lefebvre, há ainda que se efetuar uma distinção 

entre, de um lado, diferenciação e, do outro, segregação e separação. O autor nos 

mostra que: 

  

A separação e a segregação rompem a relação. Constituem, 
por si sós, uma ordem totalitária, que tem por objetivo 
estratégico quebrar a totalidade concreta, espedaçar o urbano. 
A segregação complica e destrói a complexidade (LEFEBVRE, 
2004, p. 124). 

Já o processo de diferenciação que emerge dentro do espaço urbano permite 

o intercâmbio, a troca de experiências e de informações entre os grupos sociais. 

Sendo assim, a segregação é produto final de um processo de separação ou 

apartação que conduz os grupos urbanos a formarem núcleos que apresentam forte 

homogeneidade entre si e grande disparidade perante os demais. Este processo 

acaba por romper com o intercâmbio entre os grupos sociais, provocando assim a 

fragmentação social do tecido urbano (LEFEBVRE, 2004). 

Com base nessas reflexões, entendemos que a segregação socioespacial se 

constitui em um complexo processo de produção e consumo diferenciado do 

espaço, em que o seu resultado é a concentração em uma parcela do espaço de 

grupos sociais que apresentam as mesmas características políticas, culturais, 

econômicas etc., sendo esse processo também responsável pelo rompimento de 

relações entre os diversos grupos sociais. 
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Ao discutir a problemática ora arrolada, Villaça (1998, p. 142, grifo do autor), 

entende a segregação como “um processo segundo o qual diferentes classes ou 

camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões 

gerais ou conjunto de bairros da metrópole”. Em sua análise, o autor ainda 

destaca que não há exclusividade das camadas de alta renda em nenhuma região 

das metrópoles brasileiras e, mesmo nos bairros que tendem a uma grande 

concentração de uma mesma classe, não há como impedir a presença ou o 

desenvolvimento de outras classes dentro do mesmo espaço.   

Villaça assinala que existem as mais variadas naturezas de segregação 

espacial nas cidades brasileiras (de classes, etnias, ou nacionalidades), sendo a 

segregação espacial dos bairros residenciais por classes sociais uma das mais 

presentes em nossas cidades. Todavia, isto não quer dizer, conforme expõe o autor, 

que exista mais de um tipo de segregação dentro do espaço urbano, pois a 

segregação “é um processo dialético, em que a segregação de uns provoca, ao 

mesmo tempo e pelo mesmo processo, a segregação dos outros (VILLAÇA, 1998, p. 

148)”.   

Corrêa (1989), por sua vez, aponta que a segregação é um processo cuja a 

origem ocorre com o advento das classes sociais, não sendo exclusividade da 

sociedade capitalista. A segregação seria a projeção no espaço das classes sociais 

existentes no sistema de produção, sendo fruto dos agentes sociais (o Estado, os 

Promotores Imobiliários e os Incorporadores imobiliários) que atuam no processo de 

produção do espaço urbano. Nessa mesma perspectiva, Lojkine (1981) aponta que 

o processo de segregação socioespacial é produto da ação dos agentes 

modeladores que produzem o espaço social de acordo com seus interesses de 

classe.  

Destarte, podemos afirmar que o processo de segregação socioespacial 

deriva da ação das classes dominantes que segrega os outros segmentos sociais 

“na medida em que controla o mercado de terras, a incorporação imobiliária e a 

construção, direcionando seletivamente a localização dos demais grupos sociais no 

espaço urbano” (CORRÊA, 1989, p. 64).  

Dentro desses termos, a segregação socioespacial relaciona-se diretamente 

à dinâmica extremamente perversa do mercado imobiliário que direciona a ocupação 

do solo urbano de acordo com os níveis socioeconômicos dos grupos sociais. Desse 

modo, “a capacidade de escolher a localização residencial é evidentemente tanto 
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maior como mais elevada for a renda das famílias, que podem assim ter acesso a 

uma oferta de moradias e de lugares mais diversificada” (PRETECEILLE, 1996 p. 

32).  

Por isso é que Corrêa (1989) afirma que podemos falar da existência de uma 

autossegregação das populações mais abastadas, as quais podem escolher onde 

residir, e uma segregação dos segmentos mais pobres da sociedade. Esta é 

entendida como sendo imposta. Dentro dessa mesma visão, Sogame (2001, p. 100) 

argumenta que atualmente “pode-se dizer que existe tanto uma segregação espacial 

da população pobre como uma autosegregação da população rica”.  

Nessa mesma linha de pensamento, Le Guirriec (2008), também estabelece 

uma diferença entre a segregação voluntária e a imposta. Para o autor, o processo 

de formação dos bairros de exclusão é diferente dos “guetos de ricos”, pois aqui 

suas populações decidiram viver livremente nesses espaços com o objetivo de 

preservar o “entre nós”. Le Guirriec nos diz que, neste caso, a segregação, ou 

“agregação voluntária”, não é vista como um processo de exclusão social, nem 

como um fator negativo, mas, “como uma agregação de semelhantes que preserva a 

qualidade da vizinhança, a homogeneidade social e um espaço de vida privilegiado” 

(LE GUIRRIEC, 2008, p. 7). 

Os termos utilizados por Souza (2003) para definir as formas de segregação 

vão neste mesmo sentido, de modo que para o autor pode-se falar de uma 

segregação compulsória, que independe da vontade dos indivíduos e que aparece 

de maneira concreta nas favelas; e de outras formas, que possuindo caráter 

voluntário aparecem claramente na produção de loteamentos fechados e nos 

grandes condomínios residenciais, ou seja, os condomínios horizontais também se 

incluem neste segmento.  

É preciso destacar que na segregação dos condomínios horizontais, o que 

está evidente é a capacidade dos grupos sociais mais abastados de se isolarem ou 

de manterem distância de outros grupos sociais considerados como “indesejáveis”. 

Na linha de reflexão adotada por Marcuse (2004, p. 25), essa forma de segregação 

é denominada de segregação de status ou “enclave excludente”, tendo em vista que,  

um enclave excludente (exclusionary enclave) é uma área de 
concentração espacial na qual os membros de um determinado 
grupo populacional, definido por sua posição de superioridade em 
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termos de poder, riqueza ou status em relação a seus vizinhos, 
aglomeram-se de modo a proteger essa posição.  

O enclave excludente é o resultado de um processo de amuralhamento 

(walling out) em que um grupo populacional com vistas à autoproteção e 

desenvolvimento de interesses próprios cria mecanismos de exclusão de outros. 

Neste sentido, entendemos que os condomínios horizontais são a expressão mais 

perfeita de um “enclave excludente”, porquanto, esta nova forma de moradia está 

separando do convívio social às classes privilegiadas da sociedade, através da 

criação de um “mini-universo” ou de um ambiente “auto-suficiente” e “isolado” da 

diversidade social. Nas palavras de Santos (1999), essas formas de segregação 

urbana são “castelos neofeudais” que tem como objetivo proteger os que estão 

dentro dos que estão fora.   

Decerto, entendemos que a autossegregação a partir do condomínio 

horizontal é, antes de qualquer coisa, uma forma concreta de materializar o 

processo de segregação existente na sociedade capitalista por meio da demarcação 

de um espaço exclusivo que se estabelece através de muros altos e dos mais 

modernos sistemas de segurança.   

Em suma, são essas reflexões que guiam o nosso entendimento a respeito da 

segregação socioespacial estabelecida pelos condomínios horizontais fechados. 

Contudo, é preciso pontuar que independentemente da denominação utilizada,

autossegregação, segregação voluntária, segregação de status ou enclave 

excludente, os condomínios horizontais concretizam a existência de um processo de 

segregação socioespacial nas cidades, nos revelando ainda que este chegou a um 

nível tão elevado de contradições que somente a segregação por bairros não é mais 

suficiente para separar os diferentes grupos sociais, sendo agora preciso 

estabelecer barreiras físicas, representadas pela figura do muro, para manter 

devidamente separados os segmentos sociais.  
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3.3 CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS: UMA NOVA FORMA DE 
MORAR? 

Ao analisarmos as formas de produção do espaço urbano da cidade 

contemporânea não podemos ignorar a “proliferação de um novo tipo de enclave 

residencial: os condomínios horizontais fechados” (D’OTTAVIANO, 2006, p. 1), que 

a cada dia se expande como a forma residencial destinada às classes média e alta 

da sociedade.  

Atualmente, as cidades latino americanas vêm presenciando o avanço dessa 

nova forma de habitat urbano, que dependendo da região ou do país em que se 

insere apresenta uma nomenclatura diferente. No Chile, esses empreendimentos 

são denominados de condomínios, na Argentina de countries e no Brasil de 

condomínios horizontais fechados, mas em todos os casos trata-se de áreas 

residenciais que apresentam acesso exclusivo (BERNADELLI; LOCATEL; 

BARBUDO; 2003; HIDALGO; BORSDORF; SÁNCHES 2006).   

De acordo com Bernadelli, Locatel, Barbudo (2003) e D’Ottaviano (2006), no 

contexto latino-americano os motivos fundamentais para que os grupos sociais 

escolham essa nova forma de moradia são segurança, retorno a uma forma antiga 

de apropriação do espaço (os moradores usando o espaço coletivo dos condomínios 

como antes usavam as ruas e as áreas públicas da cidade) e a questão do status

social que essa tipologia de moradia concede.  

Em se tratando, especificamente, de Brasil, a expansão dos condomínios 

horizontais teve início ainda nos anos 1970, ou seja, num momento em que a 

violência urbana ainda não havia atingindo os níveis verificados nos últimos quinze 

anos. Souza (2005) aponta a existência de diversos fatores para que os grupos 

sociais mais abastados venham se retirando dos espaços públicos e se 

autossegregando nesses empreendimentos, dentre eles destacam-se;

1) uma paisagem urbana crescentemente marcada pela pobreza e 
pela informalidade [...], 2) a deterioração das condições gerais de 
habitabilidade e qualidade ambiental nos bairros residenciais mais 
privilegiados, devido ao congestionamento, poluição do ar etc., 3) 
a busca por uma maior exclusividade social, 4) eventualmente, a 
procura de novos espaços residenciais que apresentem 
amenidades naturais, 5) o aumento objetivo da criminalidade 



59

violenta e dos problemas associados a estratégias de 
sobrevivência ilegais [...] (SOUZA, 2005, p. 197).        

     

Dentro da análise do autor, a sensação de insegurança ganha destaque como 

o elemento principal para o “escapismo das elites” urbanas. Essa idéia que deriva da 

imagem de que os espaços públicos são cada vez mais perigosos e que as relações 

citadinas estão desgastadas serve, acima de tudo, como um forte elemento de 

estímulo para a autossegregação em condomínios horizontais.    

Surgidos em São Paulo, os condomínios horizontais fechados, lançados pela 

empresa Alphaville, já fazem parte da realidade de muitas cidades brasileiras. 

Caldeira (2005) aponta que essa nova forma de moradia é a expressão residencial 

de uma categoria mais ampla de empreendimentos urbanos (shopping centers, 

clubes privados, etc.) que denomina de “enclaves fortificados”.  

Segundo Farias e Rodrigues (2005), estes empreendimentos foram 

inspirados nos subúrbios norte-americanos e se baseiam, de certa forma, nos ideais 

de residências unifamiliares. Contudo, é preciso destacar que entre os common 

interest developments ou incorporações de interesses comuns (CIDs) e os 

condomínios horizontais fechados lançados no Brasil existem algumas diferenças. A 

primeira delas é que as casas são construídas pelos próprios proprietários, diferente 

do que ocorre nos Estados Unidos, onde é o incorporador o responsável pela 

construção dos imóveis. Tal diferença faz com que os condomínios horizontais 

brasileiros não possuam um desenho uniforme, ou seja, as casas não são 

padronizadas e possuem uma arquitetura individualizada, tendo apenas que se 

respeitar os parâmetros de edificação estabelecidos por cada condomínio 

(CALDEIRA, 2005). 

Uma outra diferença é que os condomínios do Brasil são, via de regra, 

murados e têm a entrada de pessoas controlada. Já na matriz americana, este tipo 

de empreendimento fechado (gated communities) só responde a aproximadamente 

20% dos CIDs. Uma terceira diferença é que esses empreendimentos, nos Estados 

Unidos, são chamados geralmente de comunidades, ou seja, é, de certo modo, 

ressaltado o valor de se ter a possibilidade de fazer tudo em conjunto (CALDEIRA, 

2005). No Brasil, os condomínios horizontais dificilmente são chamados de 

comunidades, isto talvez seja por que aqui a idéia de comunidade é sempre 

designada para as áreas pobres como, por exemplo, os cortiços ou favelas. Logo, 
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“os moradores brasileiros parecem desprezar bastante essa idéia de comunidade” 

(CALDEIRA, 2005, p. 262). 

Com base na literatura disponível, podemos estabelecer que os condomínios 

horizontais, lançados no Brasil, possuem as seguintes características: ocupam 

grandes áreas na periferia das cidades, apresentam áreas de lazer diversas, 

possuem áreas verdes, contam com moderno sistema de segurança, são espaços 

de exclusividade social, e, por fim, apresentam aquela que é a principal 

característica do condomínio, o muro (TRAMONTANO, 1999; SOBARZO; SPOSITO, 

2003; CALDEIRA, 2005; MAIA, 2006).  

Como os condomínios horizontais são na maioria dos casos 

empreendimentos de grande porte, eles tendem a se localizarem nas áreas 

periféricas das cidades, uma vez que, nesta parte ainda é possível encontrar 

grandes glebas de terras desocupadas para o desenvolvimento dessa tipologia de 

empreendimento. Assim, a expansão dessa forma de moradia vem proporcionando, 

segundo Azevedo (2007), a criação de “ilhas” de classe média e alta incrustadas na 

periferia ou em bairros populares, de modo que estamos presenciando o surgimento 

de uma nova periferia, tendo em vista que até bem pouco tempo esta área da cidade 

era ocupada pelos setores populares e agora vêem o surgimento de 

empreendimentos que se destinam às camadas mais abastadas da sociedade 

(SPOSITO, 1999; CALDEIRA, 2005). Sposito (2007a, s. p) argumenta que a partir 

da produção dos condomínios horizontais “podemos afirmar que nem tudo é periferia 

e, ao mesmo tempo, que a periferia é plural”.   

A questão das áreas de lazer e dos espaços destinados aos esportes é um 

ponto importante na caracterização dos condomínios horizontais, pois, segundo os 

empreendedores, este aspecto é uma das qualidades presentes nessa nova 

tipologia de moradia. Assim, de modo geral, os condomínios horizontais apresentam 

uma estrutura de alto nível no que concerne a esses equipamentos: são quadras de 

tênis, de vôlei, campos de futebol, pistas de cooper, piscinas e academias de 

ginástica, ou seja, uma gama variada de equipamentos de lazer que, em muitos 

casos, servem não somente como uma forma de garantir uma qualidade de vida 

para seus moradores, mas como símbolo de ostentação social.  

Outro atributo que faz parte do condomínio horizontal são as áreas verdes, os 

parques arborizados ou ainda, as áreas de “preservação ambiental”, que para os 

empreendedores são sinônimos de “qualidade de vida”. Sobre este assunto, Sposito 
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(1999, p. 90) nos diz que o marketing imobiliário expõe os condomínios horizontais 

para a sociedade como novas formas de habitat urbano, “foram e são apresentadas 

como paraísos habitacionais, uma espécie de neo-village, nas quais se pode viver, 

ao mesmo tempo, fora e dentro das grandes áreas urbanas”. 

Quanto a este aspecto é preciso destacar que, em muitos casos, não se trata 

mais de uma natureza natural, pois estes espaços verdes representam, antes de 

tudo, uma natureza artificial que é vendida pela publicidade imobiliária como se 

fosse um produto que pode ser produzido e consumido em massa. 

A segurança privada também se constitui num componente que caracteriza o 

condomínio horizontal, segurança esta expressa, sobretudo, em grandes muros, 

guaritas e nos mais modernos aparatos de segurança eletrônica (cercas elétricas, 

sensores, câmeras etc.). Aliás, este aspecto é o mais citado, tanto pelo capital 

imobiliário como pelos moradores, de modo que morar num condomínio significa 

estar “protegido” de roubos, de assaltos e de toda a variedade de crimes produzidos 

pela violência urbana. Para Caldeira, a “segurança total” é o componente que 

completa a nova forma de moradia. A autora sintetiza bem o que representa este 

quesito, 

segurança significa cercas e muros, guardas privados 24 horas 
por dia e uma série infindável de instalações tecnológicas – 
guaritas com banheiro e telefone, portas duplas na garagem, 
monitoramento por circuito fechado de vídeo etc. Segurança e 
controle são as condições para manter os outros fora, para 
assegurar não só a exclusão mas também a ‘felicidade’ , 
‘harmonia’ e até mesmo ‘liberdade’ (CALDEIRA, 2005, p. 267).   
   

Caldeira (2005) acrescenta que não podemos relacionar a questão da 

segurança somente a uma forma de proteção contra o crime, mas também como 

uma forma de criar espaços segregados, nos quais a separação e a exclusão das 

classes sociais são cuidadosamente estabelecidas. Assim sendo, os novos sistemas 

de segurança, que tão bem caracterizam os condomínios horizontais, “asseguram ‘o 

direito de não ser incomodado’, provavelmente uma alusão a vida na cidade e aos 

encontros nas ruas com pessoas de outros grupos sociais, mendigos e sem-teto” 

(CALDEIRA, 2005, p. 267).    

Em síntese, os inúmeros equipamentos e serviços de segurança levam ao 

“aprisionamento” das pessoas em suas residências o que, por consequência, leva à 
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“diminuição da importância da ‘rua’, enquanto espaço púbico de convívio social, 

intercâmbio, socialização e lazer” (AZEVEDO, 2007, p. 28).

Uma outra característica dos condomínios horizontais é a sua exclusividade 

social, ou seja, estes espaços apresentam forte tendência à homogeneidade. De 

acordo com Maia (2006), a busca pela exclusividade social sempre fez parte dos 

anseios da elite brasileira, de modo que este segmento, desde que passou a residir 

na cidade, procurou se distanciar do restante da população. Tal aspecto, por 

exemplo, é percebido através das famosas “cirurgias urbanas”, que, via de regra, 

destinavam uma área exclusiva para a habitação das classes de maior poder 

aquisitivo. Assim, a exclusividade social dava-se por meio da formação de áreas ou 

bairros que tendenciosamente concentrava um segmento particular da sociedade.  

Contudo, essa exclusividade social por bairros não impedia a livre circulação 

dos citadinos pelas vias de circulação, o que torna-se impossível com o surgimento 

dessa nova tipologia de moradia, tendo em vista que a figura do muro, aliado a todos 

os outros equipamentos de segurança, impede que as “pessoas comuns” transitem 

pelas vias de um condomínio. Com este aspecto, a homogeneidade social e o 

convívio entre iguais são mais fortes nos condomínios horizontais e este é, aliás, um 

objetivo perseguido por quem nestes decidem residir, ou seja, com esses 

empreendimentos o que está explícito é a necessidade de viver entre iguais num 

espaço onde as ruas são de uso exclusivo de seus condôminos.       

O condomínio é, por isso, um espaço que valoriza a convivência entre iguais. 

É nos dizeres de Silva (2003), uma “comunidade de iguais”, na qual as relações e os 

laços de amizade acontecem entre pessoas de um mesmo segmento social, quer 

dizer, nesses empreendimentos há uma negação à convivência com outros grupos 

sociais, que em muitos casos são vistos como “perigosos”.  

E é partir desse último aspecto que emerge a última característica dos 

condomínios horizontais, a saber: o muro. O muro aparece como o elemento capaz 

de concretizar a separação das classes sociais no espaço urbano, é ele, portanto, 

quem demarcará um espaço de uso exclusivo e quem distinguirá as ruas públicas 

das ruas de um condomínio, que são privadas. Conforme expõe Maia (2006), 

podemos até nos questionar quanto à possibilidade de chamar essas vias internas 

dos condomínios horizontais de ruas, pois estas implicam em uma sociabilidade ou 

em troca de relações entre as mais diversas classes sociais, fato este que não 
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ocorre nas vias dos condomínios horizontais, pois aí temos um espaço para uso 

exclusivo de um segmento determinado.    

O muro, então, juntamente com as guaritas, as cercas elétricas e os outros 

equipamentos de segurança, impedirá que os diferentes extratos sociais interajam 

neste espaço, ou seja, é ele que impossibilitará a livre circulação dos grupos sociais 

pelas vias do condomínio e, desse modo, que estabelecerá o controle de uma área 

específica que, teoricamente, deveria ser aberta à livre circulação dos citadinos, já 

que a maioria desses empreendimentos são loteamentos e estes, por lei, devem 

contar com vias públicas de circulação.           

Ao se estabelecer uma negação das áreas públicas como ruas, praças, 

calçadas e parques, os condomínios horizontais fundam uma nova ordem cotidiana, 

na qual as relações nos espaços públicos são abandonadas para dar lugar ao 

convívio em espaços confinados e autossegregados, o que, por consequência, 

rompe a ordem totalitária do espaço urbano e enfraquece, portanto, as relações 

entre a cidade e os cidadãos. 
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4 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE NATAL E A PRODUÇÃO DA 
MORADIA 

[...] a cidade é algo mais do que um amontoado de 
homens individuais e de conveniências sociais, ruas, 
edifícios, luz elétrica, linhas de bonde, telefones etc., 
algo mais também do que uma mera constelação de 
instituições e dispositivos administrativos – tribunais, 
hospitais, escolas, polícia e funcionários civis de 
vários tipos. Antes, a cidade é um estado de espírito, 
um corpo de costumes e tradições e dos 
sentimentos e atitudes organizadas inerentes a 
esses costumes e transmitidos por essa tradição. 
Em outras palavras, a cidade não é meramente um 
mecanismo físico e uma construção artificial. Está 
envolvida nos processos vitais das pessoas que a 
compõem, é um produto da natureza, e 
particularmente da natureza humana (PARK, 1987, 
p. 29). 
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4 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE NATAL E A PRODUÇÃO DA MORADIA   

A partir da segunda metade dos anos 1980 e início dos anos 1990 a cidade 

de Natal presenciou grandes transformações no que diz respeito ao padrão de 

localização e de tipologia de moradia das classes média e alta, através da produção 

dos condomínios horizontais fechados. A produção do espaço por meio dessa nova 

tipologia de moradia ocorreu dentro de um contexto de expansão da malha urbana e 

de redefinição da estrutura da cidade.   

Por isso, o presente capítulo objetiva apresentar algumas reflexões a respeito 

do processo de urbanização de Natal, enfatizando os principais eventos que 

contribuíram para a expansão de seu tecido urbano. Em seguida, verificamos como 

ocorreu a evolução da produção de moradia para as classes média e alta da cidade 

até aos dias atuais quando vemos emergir uma nova forma de morar, os 

condomínios horizontais fechados; faremos ainda, uma discussão a respeito de 

como a cidade se estruturou ao longo dos anos. 

4.1 A EXPANSÃO URBANA DE NATAL  

A cidade de Natal capital do estado do Rio Grande do Norte, localizada no 

Nordeste do Brasil, com uma população de 774, 230 hab. (NATAL, 2008). Situada 

na porção oriental do estado a uma altitude de 30 m e apresentando uma área de 

169,0 Km², Natal está dividida em quatro regiões administrativas: Norte, Leste, 

Oeste e Sul, e subdividida em 36 bairros ou unidades territoriais (Figura 1). 

Até o final dos anos 1930, Natal era uma cidade pouco dinâmica com um sítio 

urbano restrito a poucos bairros e apresentando uma lenta expansão urbana. No 

entanto, a partir do início da década de 40, com a emergência da Segunda Guerra 

Mundial, a cidade entra em uma nova fase, que ficou marcada na história de sua 

urbanização, pela sua dinamicidade no que concerne à produção de equipamentos 

urbanísticos, à expansão de serviços, ao seu comércio, ao crescimento populacional 

e, sobretudo, a sua expansão urbana, pois, nesse momento, surgiram mais bairros 

na cidade do que em todo o período anterior.  
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Figura 1: Brasil, Rio Grande do Norte, Natal e seus bairros.
Fonte: Natal, 2004. 

O advento da Segunda Guerra Mundial foi importante para a expansão do 

tecido urbano da cidade e isto, em parte, foi impulsionado pela construção do 

Quartel de Mãe Luiza (alguns anos após o final da guerra o quartel foi extinto), do 

Quartel General do Exército em Tirol, do Aeroporto de Parnamirim ou Base Aérea de 
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Natal e pela Base Naval (SOUZA, 1999). Além disso, foi de fundamental relevância 

para o desenvolvimento urbano de Natal a abertura da “Pista”, que na realidade se 

tratava de uma estrada asfaltada que ligava os bairros Petrópolis e Tirol a 

Parnamirim, uma vez que a cidade passou a apresentar um crescimento no sentido 

sul e sudeste, fato este que se acentuou nos anos ulteriores (SELVA, 1988; COSTA 

2000).   

Para a produção de toda essa infraestrutura e para o desenvovimento das 

atividades militares, Natal recebeu algo em torno de 10 mil soldados americanos e 

brasileiros, que passaram a demandar por mais serviços, por melhores condições de 

habitabilidade, assim como pela produção de novas moradias (SOUZA, 1999). Além 

do mais, durante esse período, Natal recebeu um intenso fluxo migratório provindo 

do interior do Rio Grande do Norte e de outras partes do nordeste, que, em virtude 

desses empreendimentos e da consequente oferta de emprego, passaram a se 

direcionar à cidade, o que acentuou ainda mais a necessidade por equipamentos 

urbanos.

 Todos esses eventos contribuíram para a expansão da malha urbana de 

Natal, bem como possibilitaram “modificações significativas no processo de 

(re)produção do espaço urbano, através de um conjunto de intervenções e 

alterações na estrutura física da cidade” (COSTA, 2000, p. 118), tendo em vista que 

Natal não se encontrava estruturada para receber essas novas demandas e que, por 

isso, teve que promover a produção de todo um aparato de infraestrutura urbana, 

como forma de dar respostas às necessidades desse momento.           

Em suma, o final dos anos 1930 e os primeiros anos da década de 40 

marcaram a expansão urbana de Natal e moldaram os indícios da atual malha 

urbana da cidade, de modo que esse momento é representativo para conformação 

da atual estrutura urbana de Natal, pois, foi nesse período que houve, pela primeira 

vez em sua história, um crescimento urbano mais dinâmico ocasionado pelas 

atividades militares, pelo incremento populacional, pela expansão dos serviços e por 

outras necessidades ora existentes. 

Ainda como consequência de fatos emergidos durante a Segunda Guerra 

Mundial (crescimento da população, produção de infraestrutura, aumento no nível de 

renda etc.), Natal presencia a partir da segunda metade dos anos 1940 a produção 

de seus primeiros loteamentos, ou seja, a produção capitalista da cidade tem seu 

início por meio da  
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emergência do mercado de terras – loteamentos – quando o solo 
passa, então, a constituir fator de remuneração do capital. Este é o 
momento em que o mercado imobiliário inicia a determinação do 
ordenamento físico da cidade (FERREIRA; CÂMARA, 1996, p. 
168).  

Segundo Ferreira (1996), a produção imobiliária por intermédio dos 

parcelamentos formais privados do solo urbano foi de suma importância para 

consolidar a trama viária da cidade de Natal, além da sua morfologia e do atual 

padrão de crescimento orientado no sentido Natal-Parnamirim. Durante esse 

momento, a produção do espaço, a partir dos loteamentos, foi tão intensa que do 

total da área edificável existente na cidade, 50% é resultado de sucessivos 

parcelamentos realizados a partir de 1946 até o final dos anos 1980, sendo a 

década de 50 responsável por mais de 50% desse total, ou seja, neste período, a 

cidade presenciou “um verdadeiro boom imobiliário do mercado de terras” 

(FERREIRA; CÂMARA, 1996, p. 182).   

A cidade de Natal sofreu uma mudança expressiva com a expansão 

acentuada dos loteamentos, fato este que repercutiu na sua atual configuração 

espacial, sendo nas décadas de 60 e 70 confirmada pela intensificação de seu 

processo de urbanização, o qual, impulsionado pelo desenvolvimento de políticas 

públicas federais, entra em uma nova fase.  

É a partir dos anos 1960 que Natal, beneficiando-se de políticas públicas que 

objetivavam promover o seu “desenvolvimento”, experimenta uma expansão urbana 

bastante acentuada. Dentre tais políticas, destacamos as empreendidas pela 

Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), as quais 

estavam voltadas, especialmente, para o setor industrial, e as políticas habitacionais 

que de início, em 1963, foram diligenciadas pelo governo estadual através do Plano 

de Habitação Popular e a partir de 1964 foram comandadas pelo Banco Nacional de 

Habitação (BNH) 5. 

As políticas da SUDENE marcam um momento bastante intenso da expansão 

urbana da cidade, tendo em vista que muitas indústrias, atraídas por inúmeros 

                                                
5 Segundo Azevedo e Andrade (1981) por intermédio da Lei n° 4.380, o Plano Nacional de Habitação criou o 
Banco Nacional de Habitação (BNH) que de início contou com capital de um milhão de cruzeiros e uma receita 
de 1% proveniente da folha salarial de todas as empresas submetidas às normas da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).  
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incentivos fiscais e financeiros concedidos pelo órgão, passaram a se direcionar 

para a cidade de Natal à época, dentre elas cabe destacar: Anderson Clayton 

Indústria e Comércio, Sociedade Algodoeira do Nordeste S.A. (SANBRA), White 

Martins, Seridó Fiação e Tecelagem e Confecções, Soriedem Confecções, Purina 

Alimentos Balanceados (CUNHA, 1987).  

Além disso, já em meados dos anos 1970, surge na cidade o Distrito Industrial 

de Natal (DIN) que, localizado na Zona Norte, “favoreceu a expansão da cidade 

naquela direção, chegando até a extrapolar os limites municipais, ao atingir os 

municípios de São Gonçalo do Amarante e Extremoz” (COSTA, 2000, p. 123).   

A expansão das atividades industriais proporcionou uma oferta maior de 

empregos que, associada às constantes secas que assolavam o interior do Estado e 

à crise das economias tradicionais em particular, algodão, pecuária, mineração e 

atividade salineira, fizeram migrar para Natal um expressivo contingente 

populacional, ou seja, esses eventos fomentaram ao longo dos anos um intenso 

processo de urbanização da cidade (FELIPE, 1997). A maior parte dessas pessoas 

que chegavam à Natal eram trabalhadores rurais que, não dispondo de recursos 

para comprar uma moradia, aumentaram o déficit habitacional existente na cidade 

desde o período da Segunda Guerra Mundial. 

Foi dentro desse contexto que, a partir de 1963, o Governo do Estado sob a 

administração de Aluízio Alves, elabora o primeiro Plano de Habitação Popular, 

tendo criado para execução dessa política habitacional, através da Lei N° 2.891, a 

Fundação da Habitação Popular (FUNDHAP), que funcionou até 1971 (SOUZA, 

1999, COSTA, 2000).  

Com recursos da SUDENE e, principalmente, da Aliança para o Progresso, a 

FUNDHAP foi responsável pela construção de parte do primeiro conjunto 

habitacional de Natal, a Cidade da Esperança, que foi concluída pela Companhia de 

Habitação Popular do Rio Grande do Norte (COHAB-RN), a qual, com a criação do 

BNH, incorporou as atribuições da FUNDHAP (SOUZA,1999). Nesse momento, tem 

início a atuação do Estado como grande agente produtor do espaço urbano de Natal 

o que, com a política desencadeada pelo BNH, só irá se acentuar no decorrer das 

décadas de 70 e 80 (Figura 2).  
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Figura 2: Primeiro conjunto habitacional de Natal, a Cidade da Esperança. 
Fonte: Natal, 2006. 

De acordo com os dados levantados (FERREIRA; CÂMARA, 1996; NATAL, 

2005), o Estado por meio de sua política habitacional, no período que compreende a 

segunda metade dos anos 1960 até1990, produziu em Natal algo em torno de 

46.000 mil unidades residenciais, o que representa aproximadamente 25% do 

espaço construído da cidade, ou seja, a ação estatal foi extremamente importante 

para a expansão do tecido urbano da cidade, principalmente a partir dos anos 70 

quando a urbanização da cidade foi mais intensa (Figura 3). Nas palavras de Costa 

(2000, p. 121), a política habitacional possibilitou a “construção de um número 

considerável de imóveis por toda a cidade, resultando numa acentuada expansão do 

espaço da cidade e contribuindo para uma transformação radical de sua paisagem 

urbana”.     
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Figura 3: Avanço urbano de Natal destacando a expansão ocorrida durante os anos 1970. 
Fonte: Miranda, 2000. 

Convém destacar que a produção de moradias, no espaço da cidade, ocorria 

de forma diferenciada. As construções que se destinavam a atender às populações 
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de baixa renda eram realizadas pela COHAB, por sua vez, as que tinham como 

público alvo a classe média da sociedade, eram realizadas pelo Instituto de 

Orientações à Cooperativa Habitacionais (INOCOOP). Dessa forma, a expansão da 

cidade, via COHAB, ocorria através da produção de conjuntos habitacionais 

populares, localizados na periferia, principalmente na Zona Norte, enquanto a 

produção do espaço, via INOCOOP, ocorria por meio de conjuntos habitacionais de 

casas e de apartamentos na Zona Sul, sendo mais equipados por serviços e 

infraestrutura e melhores localizados dentro do sistema urbano, destinavam-se à 

classe média (Figura 4).  

   

Figura 4: Conjunto Ponta Negra produzido pelo INOCOOP.
Fonte: Jaeci, 2001.  

É, então, neste período que se consolida o padrão de estrutura urbana centro-

periferia que, em parte, ainda caracteriza a cidade de Natal, no qual a Zona Sul 

tornou-se uma área privilegiada, onde encontramos uma boa infraestrutura urbana, e 

a Zona Norte encontra-se desfavorecida, tendo se expandido, em boa parte, carente 

de equipamentos urbanísticos. Neste sentido, a atuação do Estado “intensificou a 

segregação socioespacial, contribuindo de forma decisiva para que a periferia norte 

crescesse pobre e a periferia sul ‘chique’” (SILVA, 2004, p. 121), quer dizer, a 

atuação estatal foi decisiva para a conformação de uma cidade segregada.  

As atividades terciárias também contribuíram para a expansão do tecido 

urbano de Natal. Tal setor passou a se desenvolver a partir da Segunda Guerra 
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Mundial, devido à demanda então proporcionada. Contudo, foi apenas nos anos 

1960 e 1970 que este setor se ampliou no tecido da cidade, dando-se de maneira 

associada ao desenvolvimento da indústria, uma vez que esta contribuiu para o 

surgimento de uma variedade de novos serviços, assim como possibilitou a 

consolidação dos já existentes (COSTA, 2000).  

É nesse contexto que a cidade presencia a emergência e a consolidação de 

sua área central com a configuração de uma centralidade por meio da concentração 

de atividades que são responsáveis pela formação de externalidades positivas 

(CORRÊA, 2005). Esta centralidade consolidou-se em torno da Cidade Alta, 

notadamente na avenida Rio Branco e nas ruas Princesa Isabel e João Pessoa. 

Nesta área da cidade, tivemos ao longo dos anos a concentração das principais 

atividades de comércio e de serviços. Segundo Nascimento (2005), a fase áurea da 

zona central de Natal foram os anos de 1960 e 1970, de modo que, durante este 

período, tem-se o momento mais dinâmico da área com a diversificação do comércio 

e dos serviços através da instalação de uma série de lojas de eletrodomésticos, lojas 

de tecidos, gráficas, lojas de imóveis, bancos, dentre outros empreendimentos que 

contribuíram para pujança da então principal área comercial da cidade de Natal. 

Nesta parte da cidade, concentravam-se não somente as principais atividades 

do setor terciário, mas, também o comércio que atendia aos estratos mais abastados 

da sociedade natalense. De acordo com Nascimento (2003; 2005), o centro da 

cidade concentrava as principais lojas e magazines das mais famosas grifes, sendo, 

por isso, o ponto de consumo destinado a atender à exigente alta burguesia da 

cidade de Natal.  

Durante a primeira metade dos anos 1980, ainda se verificou um dinamismo 

no comércio do centro da cidade. Contudo, a partir da segunda metade dessa 

década, os centros urbanos brasileiros passaram por grandes mudanças 

econômicas, políticas e sociais que repercutiram diretamente no processo de 

produção do espaço urbano e, por conseguinte, na estruturação das cidades. Natal 

não passou indiferente por essas mudanças, especialmente no que concerne à 

ampliação e diversificação do setor de serviços e à produção do imobiliário, entrando 

a partir do final dos anos 1980 e, sobretudo, nos anos 1990, em um novo momento 

no qual são produzidas profundas alterações na organização interna da cidade. 

Deste período em diante, são realizados grandes investimentos econômicos 

nas principais vias da Zona Sul da cidade, sobretudo, nas avenidas Senador 
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Salgado Filho e Engenheiro Roberto Freire. Os principais acontecimentos deste 

movimento de redefinição da centralidade de Natal estão fundamentalmente 

relacionados aos setores de serviços e comércio ou, mais precisamente, a grandes 

empreendimentos tais como: Natal Shopping, Carrefour, Praia Shopping, Hiper Bom 

Preço, dentre outros que, atraídos por esses empreendimentos contribuíram para a 

formação de uma cidade com múltiplas áreas de concentração dessas atividades, 

quer dizer, para formação de uma multicentralidade, assim como para uma 

policentralidade, pois junto com a multiplicação das áreas de concentração dessas 

atividades veio a diversificação dos serviços oferecidos (SPOSITO, 2007a; 2007b).    

Estes empreendimentos, sobretudo os shopping centers e os Hiper-

mercados, são responsáveis não somente pela redefinição da centralidade de Natal, 

conforme dito anteriormente, mas também pela criação de espaços de consumo que 

exercem grande atratividade junto aos segmentos mais aquinhoados da sociedade 

natalense.  

Segundo Nascimento (2003), o comércio de produtos destinados à alta 

burguesia migra da antiga área central da cidade (Cidade Alta) para estes espaços 

de uso exclusivo (shopping centers), sendo muitas as lojas que se transferem para 

estes novos empreendimentos, pois atendem a uma clientela cada vez mais 

exigente por comodidade, conforto e segurança, e que encontra nestas áreas o 

lócus perfeito para a realização do consumo.  

Neste momento, a estruturação da cidade fundamentada no padrão centro-

periferia, começa a sofrer mudanças substanciais e isto em função da disseminação 

de shopping centers, hiper-mercados e de novos produtos imobiliários que 

destinados principalmente aos estratos de renda média e alta da sociedade, passam 

a se localizar em áreas distantes da antiga zona central da cidade. 

O surgimento e a consolidação das atividades do turismo também exerceram 

papel importante no processo de urbanização de Natal. A expansão das atividades 

turísticas tanto contribuiu para consolidar a expansão urbana de Natal quanto para 

redefinir a estrutura urbana da cidade, posto que os principais investimentos 

relacionados a essa atividade ocorreram, mormente, em áreas distantes do antigo 

centro da cidade, especialmente em sua Zona Sul.   

 A expansão dessa atividade se deu, principalmente, durante os anos 80 

quando Natal presenciou um verdadeiro “boom turístico”, com vultosos 

investimentos na produção de uma rede hoteleira e de uma ampla infraestrutura 
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urbana, o que contribuiu de maneira decisiva para o crescimento do tecido urbano 

da cidade, sobretudo, no que concerne a expansão no sentido centro-sul ou, mais 

precisamente, no eixo que compreende a avenida Senador Salgado Filho - BR 101 e 

a Engenheiro Roberto Freire até o bairro de Ponta Negra.  

O Projeto Via Costeira delineou as bases para a expansão da atividade 

turística em Natal. Segundo Cunha (1987), este projeto foi estabelecido de acordo 

com as linhas do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), empreendido pelo 

Governo Federal que “pretendia que a cidade acompanhasse a estratégia de 

desenvolvimento e a política de ocupação do espaço que se desejava estabelecer 

nacionalmente” (CUNHA, 1987, p. 56).  

O objetivo principal do projeto era o de dinamizar a atividade turística na 

cidade, tornando-a, desse modo, uma referência como um pólo turístico regional. 

Em termos gerais, o Projeto Via Costeira constituiu-se na construção de um parque 

hoteleiro, de um centro de convenções e de uma residência do governo que, 

posteriormente, foi transformada no Hotel-Escola Barreira Roxa. Todos esses 

empreendimentos estariam distribuídos ao longo de uma via litorânea com oito 

quilômetros de extensão, composta de calçadão, ciclovia e dois acostamentos que 

objetivavam fazer uma ligação das praias próximas ao centro da cidade com a de 

Ponta Negra (CUNHA, 1987).  

Ainda no que concerne à infraestrutura urbana, foi desenvolvido, 

paralelamente ao projeto, mas com o intuito de facilitar o acesso à principal área 

turística da cidade, a duplicação da estrada de Ponta Negra (avenida Engenheiro 

Roberto Freire) a partir do viaduto, que corta a BR 101, até o bairro Ponta Negra, 

aonde por meio de uma rótula viária há uma conexão com a Via Costeira (SOUZA, 

1999).   

Destarte, com o intuito de desenvolver a atividade turística e de favorecer as 

classes empresariais da cidade, o Estado foi extremamente eficiente no 

desenvolvimento desse projeto, ou seja, ele  

criou todas as condições facilitadoras para promover a 
acumulação de capital na Via Costeira como: normas para 
aquisição de terrenos, implementação das infra-estruturas [...] 
subvenções na forma de empréstimos e crédito junto ao BDRN6” 
(CAVALCANTI, 1993, p. 170). 

                                                
6 A sigla BDRN significa Banco para o Desenvolvimento do Rio Grande do Norte.  
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Outro investimento de ordem estatal, relacionado à atividade turística que 

também contribuiu para a expansão do tecido urbano de Natal, foi o Projeto Rota do 

Sol, uma vez que, ao proporcionar a construção da RN Rota do Sol, com o objetivo 

de interligar a avenida Engenheiro Roberto Freire com as praias do litoral sul, abriu 

uma importante frente de expansão para o capital imobiliário, pois, permitiu a 

conexão de imensas glebas de terras, que se encontravam numa espécie de pousio 

social (SPOSITO, 1983), com áreas importantes da cidade dotadas de boa 

infraestrutura urbana.    

Como podemos perceber, o desenvolvimento das atividades turísticas 

favoreceu a expansão da malha urbana de Natal, maiormente, porque viabilizou a 

construção de uma considerável infraestrutura urbana que potencializou, por sua 

vez, a ampliação das fronteiras da cidade por meio da consolidação e da expansão 

de novas frentes de produção imobiliária.  

Em suma, todos esses eventos: Segunda Guerra Mundial, produção de 

loteamentos, programas habitacionais, atividades industriais, atividades do comércio 

e atividades turísticas, favoreceram de maneira substancial o processo de expansão 

e de transformação do espaço urbano de Natal, assim como foram decisivos para o 

avanço maciço da produção imobiliária existente na cidade, ou seja, esses eventos 

foram fundamentais para a conformação do atual padrão de estrutura urbana e para 

a atual localização dos grupos sociais no espaço urbano de Natal. 

4.2 AS TRANSFORMAÇÕES NO ESPAÇO URBANO DE NATAL A PARTIR DA 
PRODUÇÃO DA MORADIA   

No início do século XX, a localização e o tipo de moradia da sociedade 

natalense obedeciam à seguinte lógica: os segmentos mais abastados da cidade 

moravam em grandes casarões localizados em torno da área central, Cidade Alta, e 

os segmentos populares, por sua vez, ocupavam pequenos casebres e/ou 

“choupanas” localizados nas adjacências dos dois bairros da cidade, Ribeira e 

Cidade Alta. Durante este momento, as classes sociais não se encontravam bem 

divididas ou “separadas” dentro da cidade, posto que apresentavam certa 

contiguidade espacial em sua localização.  
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A criação do bairro Cidade Nova, contudo, marcou o início da separação das 

classes sociais dentro da cidade. Este bairro que atualmente corresponde aos 

bairros Petrópolis e Tirol7 foi fruto do primeiro plano de Natal, o Cidade Nova 

(também chamado de Plano Polidrelli e Master-Plan), que começou a ser implantado 

inicialmente em 1901, por Jeremias Pinheiro e foi continuado pelo agrimensor 

italiano, Antonio Polidrelli. O Plano Polidrelli com seu traçado em forma de tabuleiro 

de xadrez foi responsável por inserir o urbanismo moderno em Natal, por meio da 

conformação de uma malha ortogonal com vias largas e arborizadas que ainda hoje 

marcam o traçado urbano da cidade (CASCUDO, 1999; OLIVEIRA, 1999).   

Mesmo não sendo considerado um plano diretor ou uma intervenção 

urbanística de regulação do uso do solo num sentido pleno, conforme nos 

evidenciam Ataíde (1997) e Santos (1997), o Plano Polidrelli estabelecia uma série 

de normas para a ocupação do solo urbano, tais como, 

  

as esquinas em geral deveriam conter um raio curvo de dois 
metros; os terrenos não poderiam ser aforados com mais de 
trinta metros de frente e os prédios construídos deveriam ter 
uma distância um do outro de no mínimo cinco metros (COSTA, 
2000, p. 131). 

  

Além de estabelecer algumas normas para a ocupação da cidade, o Plano 

Polidrelli também pretendeu definir os marcos da expansão de Natal, uma vez que, 

até o momento, esta se encontrava comprimida na Cidade Alta e na Ribeira e que, 

por isso, era preciso se expandir (Figuras 5 e 6). A efetivação do plano possibilitou a 

ocupação de uma vasta área, aproximadamente 1.648.510 com sessenta 

quarteirões, que se estendia da avenida Deodoro até o sopé das dunas, nas 

proximidades da avenida Hermes da Fonseca (SANTOS, 1997). 

                                                
7 Petrópolis e Tirol foram oficialmente determinados como bairros pela Lei n.º 251 de 30 de setembro 
de 1947, na administração do Prefeito Sylvio Piza Pedroza, tendo os seus limites redefinidos pela Lei 
nº. 4.330, de 05 de abril de 1993, oficializada quando da sua publicação, no Diário Oficial do Estado, 
em 07 de setembro de 1994 (NATAL, 2006).
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Figura 5: Plano Cidade Nova (Master – Plan) como área de expansão da cidade. 
Fonte: Miranda, 2000. 

Figura 6: Plano Cidade Nova (Master – Plan), e suas delimitações. 
Fonte: Miranda, 2000. 

A Cidade Nova era essencialmente residencial e destinava-se à alta 

burguesia da cidade, que, de início, “passou a se interessar pela área, não como 
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lugar de moradia, mas para construir chácaras e sítios a serem usados de modo 

esporádico nos fins de semana” (OLIVEIRA, 1999, p. 63).  

Com o passar dos anos, a Cidade Nova, que à época era sinônimo de 

modernidade tornava-se extremamente atrativa para a elite local, que migrava da 

Cidade Alta para o bairro recém criado para residir em imensos casarões e/ou 

mansões. A criação da Cidade Nova consiste na primeira mudança substancial no 

que diz respeito à localização e mesmo ao padrão de moradia dos segmentos mais 

abastados da cidade, já que começava-se também a se exigir novos modelos de 

residências, os quais deveriam ultrapassar os então existentes.  

O surgimento da Cidade Nova como bairro planejado que contava com ruas 

largas e excelentes condições higiênicas representava o anseio da elite local de se 

autossegregar, uma vez que, com o novo bairro poder-se-ia evitar o contato com as 

precárias condições ambientais e higiênicas existentes nas partes antigas da cidade. 

A este respeito, Santos (1997) nos diz que a criação da Cidade Nova se constituiu, 

na realidade, em uma dupla solução para os anseios de autossegregação da elite 

natalense, pois,  

por um lado, o Plano Polidrelli superaria o antigo desenho 
originário da cidade colonial, onde as classes sociais conviviam, 
praticamente, no mesmo espaço ou guardando certa contigüidade. 
Por outro, serviria como refúgio, onde as classes dominantes 
poderiam se proteger do contato com as péssimas condições 
ambientais e das epidemias que, então, grassavam pela cidade 
(SANTOS, 1997, p. 28).  

    

Dito com outros termos, a Cidade Nova foi, em síntese, a primeira tentativa da 

burguesia natalense de separar do seu convívio, as classes mais pobres da cidade, 

o que se deu por meio da criação de um bairro exclusivo para a moradia da elite 

local. Nas palavras de Costa (2000, p. 131), o surgimento do novo bairro 

impulsionou a expansão do tecido urbano de Natal “no sentido das dunas e do mar, 

determinando, assim, a divisão social do espaço institucionalizado pelo poder 

público, na medida em que certos espaços de destinavam a burguesia local”.   

 A Cidade Nova foi facilmente absorvida pela sociedade natalense como 

sendo um bairro de elite. Segundo Oliveira (1999), um acontecimento marcante 

desse momento foi a conclusão da construção da residência do então governador 

Alberto Maranhão (atual Aeroclube) que à época foi responsável por introduzir ideais 
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modernizantes no padrão de moradia da elite local. Com relação a essa construção, 

a autora ainda nos diz que “durante sua execução, a cidade inteira se interessou 

pelas inovações que ela teria, entre as quais os materiais de acabamento 

importados da Europa e a primeira piscina de uma casa particular” (OLIVEIRA, 

1999, p. 94). 

Um jornalista eufórico da época assim entendia o novo bairro de Natal: “a 

Cidade Nova, com suas avenidas e seus parques sombreados, é o bairro da 

aristocracia, a cidade artística, onde a riqueza impressiona pelo luxo e bom gosto 

das construções” (DANTAS, 1996, 34). Consequentemente, a Cidade Nova 

constituía-se, por excelência, no local destinado à moradia das classes privilegiadas 

da cidade.  

Planos ulteriores ao Polidrelli vieram reforçar ainda mais o caráter elitista da 

Cidade Nova, tendo em vista que, além de estabelecerem uma série de normas e 

restrições para construção de novas residências, direcionavam para a área os 

principais investimentos em infraestrutura o que, por conseguinte, tornava o bairro 

um ponto privilegiado dentro do sistema urbano natalense, exercendo, assim, 

grande atratividade junto à elite dominante da cidade. 

Posteriormente, o bairro foi dividido formando Petrópolis e Tirol, conforme 

ressaltado anteriormente. Todavia, a área não perdeu o seu caráter burguês e com o 

passar dos anos suas residências tornavam-se cada vez mais modernas e luxuosas,  

Petrópolis e Tyrol são os bairros elegantes. A cidade marcha, 
sorrindo para elles. E cada um vai estimulando melhores e mais 
modernas residenciais (...). Ambos os bairros já mostram uma 
physionomia própria em suas habitações e de certo, dentro de 
dois ou três anos, Natal viverá quasi toda, pela sua sociedade em 
Petrópolis e Tyrol (A REPÚBLICA apud COSTA, 2000, p. 274). 

Como bem relata os trechos supracitados, era dessa forma que viviam as 

classes mais aquinhoadas de Natal, isto é, em um bairro formado por residências 

unifamiliares que se caracterizavam, sobretudo, pelas suas dimensões e pelo alto 

padrão de suas construções. Além disso, em virtude dos ideais modernizadores da 

época, tinha-se em mente que não era apenas suficiente ter grandes residências, 

era preciso que estas estivessem de acordo com os padrões arquitetônicos vigentes, 

quer dizer, além de grandes e luxuosas, as residências deveriam apresentar formas 

arquitetônicas modernas e arrojadas.   
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Neste sentido, um aspecto que ainda hoje chama atenção com relação às 

residências de Petrópolis e Tirol é a suntuosidade de suas construções. Segundo 

Soares (1999), um dos objetivos que norteava as construções residenciais era a 

necessidade de se atingir um padrão condizente com o gosto “apurado” da elite dos 

modernos centros urbanos nacionais. Para tanto, eram realizadas exposições de 

plantas e fachadas de imóveis com arquitetos que, antenados com os padrões 

modernos de arquitetura, deveriam despertar na elite local o interesse em projetar 

suas moradias de acordo com a estética vigente (Figuras, 7 e 8). 

Figura 7: Casarão na Rua Trairi em Petrópolis.   
Fonte: Jaeci, 2001. 
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Figura 8: Casarão na Avenida Getúlio Vargas em Petrópolis.   
Fonte: Jaeci, 2001. 

Além do mais, faz-se necessário explicitar que Petrópolis e Tirol eram, e ainda 

hoje são, sinônimos de status social. Morar nesses bairros não significa somente 

estar bem servido de infraestrutura urbana ou bem localizado dentro da cidade, mas 

representa, antes de tudo, uma questão de status social ou sinônimo de prestígio, 

uma vez que, tem-se a oportunidade de residir no mesmo bairro das mais “ilustres” 

personalidades do cenário político e econômico da cidade de Natal.  

No contexto da Segunda Guerra Mundial, a cidade passou por um momento 

de expansão de seu tecido urbano, por intermédio da produção de infraestrutura e 

de equipamentos urbanos, conforme salientado anteriormente. De acordo com Selva 

(1988), em 1942, a cidade expandia-se de maneira mais intensa e já apresentava 

um total de nove bairros, Cidade Alta, Ribeira, Petrópolis, Tirol, Alecrim, Rocas, 

Praia do Meio, Lagoa Seca e Areia Preta. No entanto, embora Natal tenha crescido 

durante este momento, não ocorreu nenhuma mudança substancial no que concerne 

ao padrão de localização da moradia das classes mais abastadas da cidade, tendo 

em vista que elas continuaram a residir em grandes mansões que se localizavam, 

sobretudo, nos bairros Petrópolis e Tirol.   

Pelo contrário, durante este momento, percebemos que houve até uma maior 

concentração das classes mais abastadas da sociedade nesses bairros e isto pelo 

fato de que eram aí que se concentravam os principais investimentos em obras de 

infraestrutura o que, por consequência, tornava esta área um local privilegiado 
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dentro da cidade. Assim, a cada ano, Petrópolis e Tirol tornavam-se, cada vez mais, 

bairros essencialmente destinados aos grupos dominantes da cidade.    

Durante os anos de guerra, a cidade foi tomada por um clima de “progresso” e 

de “desenvolvimento” que foi, sobretudo, favorecido pelas muitas obras de 

infraestrutura realizadas e pela dinamicidade e crescimento que a economia local 

teve nesse período. Esse crescimento econômico favoreceu, sobremaneira, os 

estratos mais abastados da cidade que passavam a ostentar um padrão de vida 

elevado. Este padrão passou também a se refletir nas suas condições de moradia 

que tendiam a apresentar ideais, cada vez mais modernizantes e sofisticados, ainda 

mais porque o contato com os americanos e com sua cultura favorecia este 

pensamento.   

Em suma, até esse momento, as classes privilegiadas da sociedade 

natalense residiam, principalmente, em Petrópolis e Tirol, bairros de caráter elitista 

com residências luxuosas que tendo sido planejados eram a marca do “progresso” e 

da “modernização” da cidade. Todavia, se, por um lado, esses bairros expressavam 

o desejo da elite local em se manter atualizadas com as exigências modernizantes 

de então, por outro, refletia seus idéias autossegregacionistas, pois possibilitou que 

essas classes se afastassem ou mesmo se isolassem do resto da cidade que 

naquela ocasião apresentava grandes carências por obras de infraestrutura.    

Nos anos subsequentes ao final da guerra, Natal viveu um período de 

retraimento, já que todo aquele contingente militar que movimentava a economia 

local, pouco a pouco, passou a deixar a cidade. Durante este momento, e mais 

precisamente na década de 50, a cidade apresentou uma expansão urbana com a 

produção dos loteamentos, porém, sem apresentar nenhuma mudança relevante no 

que toca a questão da moradia das classes média e alta da cidade. 

Nesse momento, a divisão espacial da cidade divergia do início do século, 

pois ricos e pobres já se encontravam devidamente separados. Assim, a 

estruturação de Natal seguia a seguinte lógica: as classes média e alta residiam, 

sobretudo, em Petrópolis e Tirol, bairros sumamente favorecidos pelas obras de 

infraestrutura urbana; e a classes menos favorecidas se instalavam em bairros 

periféricos, Alecrim e Rocas, por exemplo, que apresentavam grande deficiência de 

serviços urbanos e eram ocupados principalmente por famílias carentes advindas do 

interior do estado. 
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A segunda metade dos anos 1960, entretanto, marcou o início de um 

processo que transformaria o padrão de moradia da sociedade natalense. Tal fato 

ocorreu em virtude da produção da primeira edificação verticalizada destinada para 

o uso residencial na cidade. Trata-se do Edifico Salmar (Figura, 9), iniciado em 1967 

e concluído em 1969, localizado na avenida Marechal Deodoro da Fonseca, na 

Cidade Alta, constituísse num marco da verticalização residencial de Natal 

(FERREIRA; CÂMARA, 1996; COSTA, 2000).  

A partir desse período, começa a ser difundido, no seio da sociedade 

natalense, novos ideais de moradia representados pela residência vertical, sinônimo 

de segurança, conforto, comodidade e status social, que, nos anos 1970 e, 

sobretudo, nas décadas de 80 e 90, transformariam de maneira substancial, não 

somente a paisagem da cidade, mas o padrão de moradia dos segmentos mais 

aquinhoados da sociedade natalense.     

Na década de 70, segundo Costa (2000), Natal realmente presenciou o início 

da verticalização, datando desse período o começo da produção, em maior escala, 

de edifícios verticais para uso exclusivamente residencial, com um total de 15 

edificações, o que representa aproximadamente 50% dos prédios construídos no 

período. A partir desse momento, o setor imobiliário percebeu que o mercado 

residencial era “mais especulativo e mais rentável do que o setor de construção de 

edifícios destinados às atividades terciárias” (COSTA, 2000, p. 172), ou seja, o 

capital imobiliário começa a especular com a produção da moradia vertical. 
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 Figura 9 – Edifício Salmar (Cidade Alta) 
                                   Fonte: Costa (2000). 

Percebemos dois pontos relevantes na produção residencial da cidade 

durante este momento. O primeiro é que bairros, de certo modo, distantes do centro 

da cidade, como, Lagoa Nova, já começavam a despertar para essa nova tipologia 

de moradia; o segundo é que o padrão dos edifícios a cada ano já começara a se 

elevar, tornando-os, assim, mais caros e sofisticados, de modo que residir nestes 

apartamentos já se constituía em um fator de status social, como muito bem nos 

revela Costa (2000). Os principais empreendimentos desse momento são: os 

edifícios Chácara 402 e o edifício Rio Mar, localizados na divisa de Petrópolis com a 

Ribeira. 

É importante destacar que, à medida que a produção dessa nova tipologia de 

moradia avançava no espaço urbano de Natal, verificava-se que novos ideais de 

viver eram, cada vez mais, disseminados no seio da sociedade como forma de 

justificar e mesmo de incentivar o consumo desses empreendimentos. Desse modo, 

a década de 70 é representativa no que diz respeito à transformação no padrão de 

moradia das classes média e alta da cidade, dado que representa o avanço da 
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morada vertical, assim como o da produção residencial para áreas mais distantes do 

centro da cidade como, por exemplo, no bairro Lagoa Nova, o que se acentuariam 

no transcorrer da década de 80. 

Se durante os anos 1970 a sociedade natalense despertou para uma nova 

tipologia de moradia, no transcorrer dos anos 1980, devido à maior dinâmica do 

setor imobiliário, este processo se intensificou, com a construção de um número 

elevado de edifícios verticais destinados aos segmentos de renda média e alta da 

cidade, isto é, a década de 80 representa a intensificação do processo de 

verticalização de Natal (COSTA, 2000).  

Este período apresenta-se como um momento de suma importância para a 

transformação no padrão de moradia da sociedade natalense, visto que, se nos 

anos 1970, as classes sociais começaram a absorver o hábito de residirem em 

edifícios verticais multifamiliares, nos anos 1980, “essa prática se transforma num 

modismo” (NOBRE, 2001, p. 102), ou como nos revela Costa (2000, p. 160, grifo 

nosso),  

   

[...] o processo de verticalização em Natal não se constituiu como 
um “fenômeno natural” mas um reflexo do desenvolvimento 
econômico voltado para a especulação imobiliária, estimulado pelo 
modismo, pelo status social, dado ao fato de que residir em 
apartamento é uma alternativa de vida dentro dos critérios 
modernos.   

Além disso, percebemos que na década de 80 acentuou-se, ainda mais, a 

produção de residências, para as classes média e alta, em áreas mais distantes do 

centro como, por exemplo, nos bairros de Barro Vermelho, Lagoa Nova, Candelária 

e Capim Macio (COSTA, 2000). Do total da produção para uso residencial dessa 

década, 46 construções, ou 37%, estão nesses bairros, o que significa que à 

proporção que a verticalização avançava no tecido da cidade, ela não somente 

transformava a tipologia de moradia das classes média e alta, mas também a sua 

localização dentro do sistema urbano, dado que bairros outrora distantes do centro 

da cidade, começavam a receber os grupos sociais mais abastados de Natal.    

Enquanto a verticalização se expandia para bairros mais distantes do centro, 

Petrópolis e Tirol presenciavam uma verdadeira transformação em sua forma urbana 

por meio de uma produção maciça de edifícios verticais. Tal realidade possibilitou, 

segundo Costa (2000) e Furtado (2005), uma mudança no padrão de moradia das 
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classes média e alta que lá residiam em grandes casarões, fato este que a partir da 

verticalização passou a sofrer mudanças, pois essas populações passaram a deixar 

suas antigas residências para irem viver em apartamentos luxuosos que, a cada 

ano, se multiplicavam nesses bairros, sobretudo a partir da década de 90, quando 

esse processo se acentuou sobremaneira.          

Durante este momento, é preciso salientar a existência, em Petrópolis e Tirol, 

de um processo de fuga das elites que, devido ao trânsito intenso, a falta de 

estacionamentos e ao avanço das atividades terciárias, sobretudo àquelas 

relacionadas aos serviços de saúde privados, dentre outros fatores, passaram a 

migrar desses bairros para outras áreas da cidade, seja para residirem em edifícios 

verticais ou em novas mansões localizadas em bairros que começavam a ganhar 

ares de nobres dentro de Natal.   

Todavia, mesmo vivenciando este processo, Petrópolis e Tirol não perderam 

seu caráter residencial e elitista, visto que, seus antigos casarões foram 

transformados em altos e modernos edifícios que, a cada ano, se sofisticavam e 

elevavam seus padrões. A partir desse período, de acordo com Costa (2000), os 

aspectos mais formais da arquitetura passaram a ser mais valorizados, utilizando-se, 

assim, revestimentos mais caros, bem com verifica-se a redução no número de 

unidades por pavimento, o que encareciam ainda mais os empreendimentos. 

Do total de 140 prédios verticais produzidos nos anos 1980, 75 construções 

encontram-se nesses bairros, sendo que 71 eram destinadas ao uso residencial, o 

que representa mais de 50% da produção da década. Estes números nos revelam 

uma concentração da verticalização em Petrópolis e Tirol e, além disso, atestam que 

esses bairros passaram, e vem passando, por um intenso processo de 

transformação de sua paisagem (FURTADO, 2005). Um aspecto importante dentro 

desse contexto, é que as edificações apresentam um número reduzido de 

apartamentos por andar, com 97% das construções situando-se entre um e quatro 

apartamentos, o que significa que “a moradia vertical em Natal nesse período 

destina-se a um padrão seleto da população, pois se constitui em edifícios de luxo” 

(COSTA, 2000, p. 190), ou seja, o mercado imobiliário voltou-se a um submercado 

garantido e seguro, formado essencialmente pela “produção de habitação de alto 

standing, financiado por recursos próprios ou dos compradores que podem pagar 

por isto” (FERREIRA, 1996, p. 14).         
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Ainda durante os anos 1980, e mais ainda na década seguinte, é preciso 

salientar que, enquanto a verticalização se intensificava e valorizava espaços 

específicos da cidade, outros bairros começavam a despontar como local de 

moradia para as classes mais abastadas. Muitos desses bairros, bem localizados 

dentro do eixo de expansão da cidade, estavam sendo beneficiados, direta ou 

indiretamente, por inúmeras políticas públicas e por investimentos privados que 

direcionaram de forma seletiva as obras de infraestrutura urbana e de serviços em 

geral (shopping centers, restaurantes, bares etc.), como é o caso dos bairros Ponta 

Negra e Capim Macio. O primeiro foi originalmente resultado de conjuntos 

habitacionais promovidos pelo BNH, mas ao longo dos últimos anos seu padrão 

residencial vem sendo alterado, constituindo-se atualmente numa área de alta 

valorização imobiliária da cidade; o segundo, marcado pela presença de 

loteamentos, tornou-se área extremamente valorizada, especialmente em Cidade 

Jardim e nas proximidades da avenida Eng. Roberto Freire que apresenta um 

grande número de construções sofisticadas, tanto verticais quanto horizontais 

(FURTADO, 2005).     

Podemos ainda citar o bairro de Candelária que semelhante aos bairros Ponta 

Negra e Capim Macio foi concebido a partir de conjuntos habitacionais e de 

loteamentos. Porém, nos últimos anos o bairro vem passando por um processo de 

valorização imobiliária, de modo que a partir dos anos 90 o bairro começou a ganhar 

status de nobre, tendo contribuído, para isso, a chegada de grandes 

empreendimentos como, por exemplo, o primeiro grande shopping da cidade, o 

Natal Shopping, em 1992, e, posteriormente, a construção do hipermercado 

Carrefour e de uma série de pequenas lojas igualmente sofisticadas.  

Candelária tem atualmente uma das áreas imobiliárias mais valorizadas de 

Natal; trata-se da localidade denominada de Alto da Candelária, que é ocupada 

primordialmente por grandes mansões e por modernos e sofisticados edifícios, 

constitui-se em uma das áreas de maior status social da cidade.        

No contexto da verticalização, a década de 90 é marcada como o período de 

maior produção de prédios verticais da cidade, apresentando um total de 367 

edificações ou, aproximadamente, 67% do total de edificações realizadas em Natal 

até então (COSTA, 2000). As construções para fins residenciais acentuaram-se 

ainda mais, pois, do total de 367 prédios, 337 ou 92% correspondem a edifícios 

exclusivamente residenciais. Os dados apresentados por Costa (2000) nos revelam 
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que este processo, embora ocorrido em diversos locais da cidade, concentrou-se, 

principalmente, nos bairros das Zonas Administrativas Leste e Sul que, servidos ou 

não por infraestrutura, receberam mais de 98% das construções da cidade.  

Segundo Costa (2000), os bairros que apresentam o maior número de 

edificações nessa década são Tirol, com 100, e Lagoa Nova, com 99. Estes bairros 

são justamente dois dos mais elitizados da cidade e os que se apresentam mais 

verticalizados ao longo de todo o processo, com um total de 288 construções. É 

preciso ainda observar que a verticalização, durante este período, ocupava de 

maneira mais sistemática, áreas que, essencialmente, não eram consideradas como 

sendo de elite, contudo ainda guardando certa distância em relação às áreas 

populares da cidade. Este é o caso, por exemplo, dos bairros Barro Vermelho e 

Areia Preta que apresentam respectivamente 12 e 23 edificações cada. Quanto ao 

último, trata-se de uma área privilegiada da cidade, com uma bela vista paisagística 

que vem sendo privatizada nos últimos anos, através da construção de alguns dos 

mais sofisticados e elevados prédios da cidade.       

Ainda dentro desse contexto, o bairro de Ponta Negra iniciou o seu processo 

de verticalização com uma produção destinada principalmente a prédios de serviços 

e de hotelaria (COSTA, 2000). Nos últimos anos, o bairro vem sendo alvo de uma 

produção intensa de edifícios verticais, que atende tanto a uma demanda local 

quanto a investidores internacionais. Neste bairro, percebemos o avanço de uma 

nova forma de morar; trata-se de condomínios de flats que se destinam, 

principalmente, aos turistas que durante boa parte do ano os deixam fechados, 

ocupando-os somente durante o período do verão, quando parte do bairro Ponta 

Negra torna-se a área mais badalada da cidade.    

A produção de edifícios verticalizados em Ponta Negra apresenta-se dispersa 

pelas principais vias do bairro, sendo a rua praia de Ponta Negra o ponto mais 

cobiçado desse bairro, principalmente pela sua bela paisagem natural. A produção 

de edifícios nesse bairro atinge um total de 64 edificações, das quais a maior parte é 

formada por flats que tem como público alvo investidores europeus.  

Bairros que até então não conheciam essa forma de produção do espaço, 

presenciaram o avanço da verticalização, como é o caso de Neópolis e Pitimbu. 

Embora de forma incipiente, esses bairros já iniciaram seu processo de 

verticalização, apresentando um total de 17 edificações, das quais 6 estão em 

Pitimbu, no Conjunto Cidade Satélite, e 11 estão em Neópolis, no Conjunto Pirangi.       
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Então, nos últimos anos, o processo de verticalização mesmo apresentando 

uma tendência à dispersão com a produção de edifícios em bairros como Neópolis e 

Pitimbu, verificamos que os bairros mais centrais e mais elitizados da cidade foram 

os que mais receberam esses empreendimentos, com destaque para Ponta Negra, 

Lagoa Nova e Tirol.     

No que diz respeito ao padrão das construções, é cada vez mais notório que 

a verticalização vem ocorrendo para atender a um grupo privilegiado da sociedade 

natalense, pois do total de edifícios construídos nessa década, mais de 76%, 

apresentam-se com um ou dois apartamentos por pavimento o que, por conseguinte, 

nos revela o caráter elitizado dessas edificações, conforme nos expõe Costa (2000, 

p. 197), 

  

as construções em Natal estão se tornando cada vez mais 
elitizadas e ao mesmo tempo impondo uma segregação sócio-
espacial cada vez mais evidente, pois os locais onde elas estão 
ocorrendo são áreas privilegiadas que têm o preço mais elevado 
da cidade.     

Fica então patenteado que a verticalização em Natal possui características 

segregadoras, visto que ao longo dos anos ela vem se destinando, principalmente e, 

cada vez mais, a uma parte seleta da sociedade, bem como vem ocupando os 

bairros mais centrais e nobres que se encontram distribuídos ao longo do eixo sul da 

cidade.   

Além do mais, é preciso dizer que à medida que a verticalização se expandia 

e se sofisticava ela passava a conferir status social a seus moradores, assim como 

se transformava em “ideais de bem viver” para a elite local (COSTA, 2000). Este 

autor sintetiza dessa forma o processo de verticalização: 

Constatamos ainda que o processo de verticalização de Natal vem 
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 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 
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moradia vertical é criado pelos agentes imobiliários através da 
mídia para a qual o apartamento em edifício é sinônimo de 
tranqüilidade, conforto, segurança, lazer, área verde, bela 
paisagem, qualidade de vida, etc. (COSTA, 2000, p. 293-294). 

Diante do que foi exposto, podemos afirmar que a intensificação e a 

consolidação da verticalização em Natal a partir dos anos 1980 e 1990, foram 

responsáveis por uma transformação não somente na paisagem da cidade, mas 

também no padrão de moradia dos segmentos mais abastados da sociedade. Isto 

possibilitou que essas populações migrassem de suas residências unifamiliares para 

condomínios verticais multifamiliares, bem como proporcionou a disseminação dessa 

tipologia de moradia para bairros distantes da antiga área central da Natal.   

Como pudemos perceber no decorrer dessa análise, o padrão bem como a 

localização da moradia dos segmentos de médio e alto poder aquisitivo da 

sociedade natalense sofreram substanciais transformações ao longo dos últimos 

cem anos. No início do século XX, esses grupos sociais residiam praticamente lado 

a lado com os grupos de baixa renda, no bairro Cidade Alta, sendo este quadro 

alterado com a produção de um bairro exclusivo, destinado unicamente para a elite 

local; tratava-se da Cidade Nova, sinônimo de progresso e de modernização que 

proporcionou o isolamento das classes dominantes do resto da cidade. 

Posteriormente, este bairro dividiu-se, formando Petrópolis e Tirol que, no decorrer 

dos anos, transformaram-se nos bairros mais nobres da cidade. A segunda metade 

da década de 60 marcou o início da produção da residência vertical, fato este que, 

nas décadas seguintes, sobretudo na década de 90, transformaria o padrão de 

moradia das classes mais abastadas da cidade com a disseminação de prédios 

residenciais em vários bairros de Natal. Foi dentro desse contexto, de consolidação 

da verticalização, que a cidade de Natal presenciou o surgimento de uma nova 

forma de morar que, mais uma vez, transformou, e vem transformando, o padrão 

residencial das classes mais abastadas da cidade; trata-se, dos condomínios 

horizontais fechados que, a partir da metade dos anos 1990, passam a se expandir 

em áreas periféricas da cidade, via de regra, próximas a bairros populares e/ou 

favelas de Natal.   
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5 A EXPANSÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS NO 
ESPAÇO URBANO DE NATAL 

Deste modo, a produção tudo abarca e nada exclui 
do que é humano. O mental, o intelectual, o que 
passa por espiritual e o que a filosofia toma por seu 
domínio próprio são produtos como tudo o resto. Há 
produções das representações, das idéias, das 
verdades, como há das ilusões e dos erros. Até há 
produção da própria consciência (LEFEBVRE, 1972, 
p. 46). 
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5 A EXPANSÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS NO ESPAÇO 
URBANO DE NATAL 
   

 O processo de expansão dos condomínios horizontais fechados deve ser 

compreendido dentro do contexto atual da urbanização das cidades, dado que esses 

empreendimentos se constituem em novas formas de habitat urbano que vem 

contribuindo para a definição das novas formas e conteúdos das aglomerações 

urbanas (SPOSITO, 2003; 2004). Neste capítulo, analisamos a expansão desses 

empreendimentos na cidade de Natal, enfatizando, primeiramente, os fatores que 

contribuíram e que vem contribuindo para sua expansão. Em seguida, nos 

reportamos aos aspectos atinentes a sua produção, bem como aos principais 

aspectos desses condomínios.  

5.1 DETERMINANTES PARA EXPANSÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS 
FECHADOS EM NATAL 

 Entendemos que dentre os fatores que vêm fomentando a expansão dessa 

nova tipologia de moradia em Natal destaca-se, inicialmente, a existência de uma 

demanda solvável que na cidade se caracteriza, primeiramente, pela presença de 

uma população que possui um alto poder aquisitivo que, em parte, pertence a uma 

faixa de renda, gerada, a “priori”, fora do circuito produtivo do Estado 

(CLEMENTINO, 1987).  

 Parte dessa demanda deriva diretamente do fato de que Natal, enquanto 

capital e centro administrativo do estado, ao longo dos anos, foi privilegiada pela 

alocação de diversas instituições federais, tais como, as nove delegacias ministeriais 

e os dezesseis organismos federais. Além disso, conforme enfatiza Costa (2000), há 

outras três instituições que, dentro da economia local, devido às atividades que 

desenvolvem e ao número de empregos que geram, merecem destaque, são elas: 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN) e a Petróleo do Brasil S.A. 

(Petrobras).
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 Segundo Clementino (1987), a chegada da Petrobras no estado e a posterior 

intensificação de suas atividades nos anos 80, proporcionaram a instalação de sua 

sede em Natal, fato este que viabilizou o estabelecimento de várias empresas 

concessionárias e de prestadoras de serviços o que, por consequência, fez chegar à 

cidade uma série de profissionais especializados e altamente qualificados que 

auferindo uma renda elevada tornam-se possíveis clientes dessa tipologia de 

moradia.     

 Exercem ainda significativa importância as instituições militares que, ao longo 

dos anos, ou, mais precisamente, após a Segunda Guerra Mundial, passaram a se 

instalar na cidade. Natal, atualmente possui sete unidades do Exército, sete da 

Marinha e três da Aeronáutica, perfazendo um total de dezessete unidades das 

Forças Armadas. Assim, a existência de diversas instituições federais e de 

repartições militares viabilizam uma massa de salários que, em parte elevada, 

assegura uma demanda por esta tipologia de moradia, assim como atua como um 

fator positivo no desenvolvimento da economia local e na formação de um mercado 

consumidor. 

Outro aspecto influenciador para o alargamento da demanda solvável da 

cidade foi o surgimento de novas atividades econômicas e o desenvolvimento das 

existentes, ou seja, o desenvolvimento das atividades turísticas que proporcionaram 

um incremento substancial da economia local e a expansão e consolidação do 

comércio. Essas atividades foram determinantes para o surgimento de uma rica 

burguesia empresarial que, mantendo um sofisticado padrão de consumo, inclusive 

para moradia, são clientes potenciais dessa espécie de empreendimento, dado que 

suas principais características, alta segurança, homogeneidade e status social, 

servem como um atrativo para esses grupos sociais.

Além do mais, a expansão das atividades turísticas e a exposição de Natal no 

contexto nacional e internacional serviram para criar uma imagem de uma cidade 

“ideal” para se viver, ou seja, Natal, notadamente, a partir dos anos 1990, tem sido 

uma espécie de pólo regional, no qual muitos grupos familiares provindos, 

principalmente, das regiões Sul e Sudeste e de países europeus têm procurado a 

cidade para residir. Tal fato é importante, visto que, essas pessoas, com potencial 

econômico elevado, vêm para a cidade dispostas a adquirirem imóveis, quer para 

moradia, quer como investimento. A consequência de tal realidade é a ampliação do 
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mercado consumidor para o setor imobiliário. Neste sentido, os trechos ora arrolados 

exemplificam bem esta questão,  

eu acredito que vivemos um boom (imobiliário) que vai se 
prolongar por mais cinco anos. Porque existe uma demanda tanto 
interna quanto externa. Tem muita gente de outros estados e 
países também vindo morar em Natal por causa das nossas 
vantagens comparativas conhecidas, como a qualidade da nossa 
água, do ar e da população que é muito receptiva (CALADO, 
2007, p. 3). 

 Mesmo sabendo que a água da cidade já não é de excelente qualidade 

devido à contaminação do lençol freático, ocasionada pela falta de esgotamento 

sanitário, esta é a imagem que é vendida da cidade lá fora (Sul, Sudeste e Europa), 

ou seja, de uma Natal sinônimo de “qualidade de vida” e que é local perfeito tanto 

para o investimento imobiliário quanto para primeira ou segunda residência.    

 Toda e qualquer produção imobiliária exige a disponibilidade de terras para 

que seja realizada a produção dos imóveis e a consequente reprodução do capital. 

Na indústria da construção civil, diferente de qualquer outro ramo industrial, temos 

que para cada nova mercadoria (uma casa, um condomínio horizontal ou vertical) há 

sempre a necessidade de uma nova gleba de terra, ou seja, o acesso à terra é 

condição permanente e indispensável para o setor (HARVEY, 1980; TOPALOV, 

1979). Tal condição parece não ser um obstáculo para expansão dos condomínios 

horizontais em Natal, mesmo sendo estes uma modalidade de empreendimento que 

exige grandes glebas de terras. Desse modo, um segundo aspecto a considerarmos 

na expansão dos condomínios horizontais é a existência de um considerável volume 

de glebas de terras ainda não loteadas.  

A existência desse grande volume de terras deriva de dois fatores 

fundamentais. Primeiro, o processo de expansão urbana de Natal por meio dos 

loteamentos, sobretudo aqueles realizados nas décadas de 50 e 60, deixou às suas 

margens um grande volume de terras que somente nos últimos quinze anos 

começaram a ser ocupadas; segundo, a produção dos conjuntos habitacionais 

aumentou ainda mais esta disponibilidade de terras, principalmente, nos limites de 

Candelária com Cidade da Esperança e Cidade Nova e nas proximidades do bairro 

de Neópolis, Capim Macio e de Ponta Negra. Neste último, verificamos ainda um 

volume de terras não muito bem delimitadas pelos seus proprietários, 
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especialmente, nas proximidades de Lagoinha, onde, aliás, já foi concluído, depois 

de muitas brigas jurídicas, o mais novo empreendimento da Empresa de Construção 

Civil Ltda. (Ecocil), o condomínio Flora Boulevard.  

Contudo, torna-se relevante enfatizar que a expansão dos condomínios 

horizontais não vem ocorrendo em qualquer terra, mas naquelas que possuem 

características específicas que favorecem o desenvolvimento das atividades 

imobiliárias, quer dizer, elas apresentam alguns aspectos que são determinantes 

para a produção dos condomínios horizontais.  

O primeiro é de natureza puramente geomorfológica, ou seja, essas terras 

apresentam boas características de construtibilidade com as suas formas de relevo 

não se constituindo em empecilho para a produção desses empreendimentos. 

Mesmo sendo terrenos que estavam sobre dunas e/ou morros, o desenvolvimento 

da construção civil propiciou as condições necessárias para garantir a continuidade 

das construções, através de obras de terraplenagem, e nos casos em que esses 

terrenos apresentavam desníveis, construíram-se lagoas de captação como forma 

de evitar o alagamento dos condomínios em tempos de chuvas fortes.   

Um segundo aspecto relaciona-se com a localização dessas terras dentro do 

sistema urbano natalense. Neste caso, embora elas estejam em áreas periféricas, 

verificamos que se encontram muito próximas das principais vias de circulação 

(avenidas Prudente de Morais, Engenheiro Roberto Freire e Senador Salgado Filho), 

e aos novos pontos de consumo moderno da cidade8, ou seja, assim como Sposito 

constatou em São Paulo, em Natal o capital imobiliário tem procurado localizações 

que,  

possibilitem fluidez e diminuição do número de freqüência dos 
deslocamentos intra-urbanos, visto que valorizam, em suas escolhas 
locacionais, a situação geográfica da gleba a ser loteada em relação 
às vias que propiciem maior velocidade e em relação à proximidade 
dos meios de consumo mais modernos (SPOSITO, 2006, 186).   

Ainda é preciso destacar que estando estas terras localizadas em áreas 

periféricas, elas apresentavam um baixo preço. Aliás, esta é a situação de 

praticamente todos os terrenos onde se encontram os condomínios horizontais de 

Natal, pois se tratam de áreas que outrora não eram valorizadas dentro do mercado 

                                                
8 Esta questão será pormenorizada adiante, quando nos atentarmos para o quarto aspecto 
determinante na expansão dos condomínios horizontais. 
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imobiliário local. Tal aspecto favoreceu, ainda mais, a produção imobiliária, já que a 

transformação de uma gleba de terra num empreendimento possibilita obtenção de 

vultosos lucros. Dito de maneira mais clara, a simples construção de um muro com a 

divisão de lotes (lançamento de um condomínio) é o suficiente para que os preços 

dessas terras se elevem sobremaneira.  

Além disso, enfatizamos que essas terras não estavam de posse de 

especuladores fundiários e nem de agentes sociais com grandes poderes 

econômicos, o que, logicamente, poderia dificultar o acesso do capital imobiliário, 

mas de agentes sociais que não concebiam as terras urbanas com fins 

especulátorios.  

Estes dois aspectos supracitados foram e estão sendo de extrema relevância 

para a expansão dos condomínios horizontais na cidade, uma vez que os 

empreendedores tiveram a possibilidade de ter acesso a imensas glebas de terras a 

preços compensatórios o que, por consequência, abriu a possibilidade de obterem 

grandes lucros com a comercialização dos seus imóveis. 

Também é relevante enfatizar que essas terras urbanas não se encontravam 

fragmentadas, fato este que poderia dificultar o desenvolvimento dessa tipologia de 

empreendimento, isto é, essas terras apresentavam dimensões adequadas para a 

produção de grandes condomínios horizontais. Este ponto foi e está sendo de suma 

importância, dado que estes empreendimentos exigem grandes e contínuas parcelas 

de terras para sua implementação.  

Este é o caso, por exemplo, da área onde se encontram o West Park 

Boulevard e o loteamento Green Park que originou os condomínios Green Village, 

Green Woods, Green Field, Barra Green e onde ainda está sendo construído mais 

um condomínio horizontal, o West Side Boulevard. Toda essa imensa área é oriunda 

de um só proprietário, a Petrobras. Segundo Silva (2004), este terreno originalmente 

pertencia ao Estado que no contexto da Segunda Guerra Mundial o cedeu à União 

para que servisse de campo de treinamento às Forças Armadas. Depois do final da 

guerra, a União ainda ficou de posse da área, somente vendendo-a, em 1980, a 

Petrobrás, a um valor de aproximadamente 211 milhões de Cruzeiros Reais. A 

Petrobrás, posteriormente repassou parte da gleba à Fundação Petrobrás de 

Seguridade Social – PETROS, ficando de posse do restante do terreno. No início 

dos anos 1990 as duas glebas de terras, a pertencente a Petrobrás e a da PETROS, 

foram vendidas a grupos imobiliários da cidade, a FBF Empreendimentos e a Ecocil 
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(SILVA, 2004). O que vale mencionar nesta transação são as condições 

extremamente favoráveis que essas glebas de terras foram vendidas aos 

empreendedores imobiliários. No caso da gleba adquirida pela FBF 

Empreendimentos, o negócio foi realizado com uma entrada e o restante foi dividido 

em dez parcelas trimestrais, o valor pago total foi de aproximadamente 252 milhões 

de Cruzeiros Reais.   

Se toda essa área estivesse pulverizada em pequenas glebas de terras, 

pertencentes aos mais variados agentes sociais com as mais variadas perspectivas 

sob seus imóveis, seria infinitamente mais difícil desenvolver a produção desses 

grandes condomínios, dado que a não aglutinação de uma única gleba de terra 

poderia ser um grande entrave à produção do empreendimento.    

Com situação semelhante, também podemos destacar os empreendimentos 

localizados nos limites do bairro de Ponta Negra. Neste caso, trata-se de uma 

grande área com terras ainda não loteadas e sem limitações precisas que pertencia 

a posseiros ou a pequenos granjeiros, que comercializaram seus imóveis sem 

grandes dificuldades, ou seja, o capital imobiliário não encontrou maiores problemas 

para adquirir essas glebas de terras para a produção de grandes empreendimentos, 

principalmente aquelas empresas que possuem um grande capital de giro, como é o 

caso da Ecocil que têm vários empreendimentos na área. Ainda vale mencionar 

dentro desse contexto, a antecipação espacial do setor imobiliário que apostou na 

compra de terras que até então eram classificadas como sendo distantes e de difícil 

acesso em relação às áreas mais centrais de Natal o que, por consequência, não as 

tornavam muito valorizadas dentro do mercado imobiliário da cidade. 

Em síntese, verificamos que o acesso à terra com boas condições não se 

constitui em um entrave para o desenvolvimento da produção de condomínios 

horizontais em Natal, tanto é assim que desde que esta modalidade de moradia foi 

lançada no mercado, mesmo sendo empreendimentos que exigem grandes e 

contínuas glebas de terra, constatamos uma continuidade, bem como um aumento 

na sua produção. 

O terceiro aspecto a ser levantado é a capitalização do setor imobiliário. Em 

Natal, como em outras cidades brasileiras, conforme nos revela Maricato (1987), o 

fortalecimento da indústria de construção civil está diretamente atrelado à produção, 

em larga escala, de conjuntos habitacionais e de obras de infraestrutura urbana 

encomendadas pelo Estado através do BNH. De acordo com Petit (1990), em Natal 
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esta produção se deu de maneira mais intensa nas décadas 70 e 80, sendo o 

período de 1979 a 1983 o momento mais dinâmico, pois do total de 46.000 mil 

unidades produzidas, 22.948 mil ocorreram neste intervalo de tempo. Esta produção 

intensa de unidades habitacionais, muitas delas superfaturadas, teve como uma de 

suas principais conseqüências, a acumulação de capital, por parte do setor 

imobiliário.    

Assim, a atuação do Estado foi extremamente determinante para que este 

ramo da economia viesse se capitalizar. Conforme nos revelam Ferreira e Câmara 

(1996), foi a partir desse contexto que a indústria de construção civil passou a 

exercer um papel importante dentro da estrutura econômica da cidade. Dito com 

outras palavras, este período, caracterizado pelo grande financiamento estatal de 

unidades residenciais, proporcionou uma acumulação de capital para o setor 

imobiliário, se constituindo em uma fase de “acumulação primitiva” para o capital 

imobiliário que se desenvolvia em Natal. Tanto é assim que, mesmo depois da 

diminuição no número de financiamentos estatais para a produção de novas 

unidades, verificamos que ocorre um aumento na produção imobiliária através da 

moradia vertical destinada às classes média e alta, ou seja, a partir desse momento 

o setor imobiliário já dispunha de forças suficientes (capital acumulado) para bancar, 

com recursos próprios, a produção imobiliária.       

O quarto aspecto que destacamos está relacionado com o surgimento de 

novos pontos (subcentros) de comércio e de serviços destinados, principalmente, ao 

consumo das classes média e alta, tais como, os shoppings centers e 

hipermercados, que a partir dos anos 1990 se expandem intensamente em áreas 

distantes do antigo centro da cidade, especialmente em sua Zona Sul. Nesta 

perspectiva, Seabra (2004), faz perfeita relação entre esses empreendimentos, 

shopping centers, por exemplo, com os de territórios de uso exclusivo, quer dizer 

com os condomínios fechados, tanto os horizontais quanto os verticais. Segundo a 

referida autora, os shoppings centers servem, muitas vezes, para complementar 

esses novos empreendimentos urbanos, uma vez que são neles que suas 

populações gastam o seu tempo com o consumo e com o lazer.   

Além disso, é preciso atentar para o fato de que nas proximidades desses 

grandes empreendimentos vem surgindo uma grande diversidade de outros serviços 

urbanos, a saber: colégios particulares, bancos, concessionárias de automóveis, 
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restaurantes, churrascarias etc., o que contribui, ainda mais, para a consolidação de 

novas áreas de comércio e de prestação de serviços dentro da cidade.  

É nesse contexto que podemos afirmar que as classes média e alta da 

sociedade natalense que outrora se localizavam em áreas habitacionais próximas ao 

centro da cidade tendem, com o surgimento desses novos pontos de comércio e de 

serviços, a ocuparem novos núcleos residenciais, aonde tem surgido novos 

empreendimentos imobiliários que aparecem conectados com esses novos pontos 

de consumo modernos.  

Dessa maneira, entendemos que os condomínios horizontais que surgem na 

periferia da cidade estão diretamente relacionados aos novos pontos de consumo, 

principalmente, aqueles que se formam em torno dos shoppings centers e dos 

hipermercados, posto que os grupos sociais potencialmente consumidores dessa 

tipologia de moradia dão importância significativa a sua proximidade em relação a 

esses equipamentos de serviços. Tal realidade, em primeiro lugar, é evidenciada 

pelo fato de que todos os condomínios horizontais, destinados aos segmentos mais 

abastados da sociedade, estão conectados a esses locais de consumo por vias que 

possibilitam um acesso rápido a esses pontos da cidade; em segundo, temos o fato 

de que o capital imobiliário, para promover seus empreendimentos, tenha 

destacado, e ainda continue destacando, a proximidade dos mesmos em relação 

aos shopping centers da cidade, notadamente, ao Natal Shopping e ao Praia 

Shopping; e aos hipermercados, principalmente, Hiper Bom Preço e Carrefour9. Tal 

aspecto, por exemplo, aparece na divulgação de folders que destacam a localização 

dos condomínios horizontais em relação a esses equipamentos de serviços ou em 

relação a vias de circulação que dão acesso a esses locais; e em terceiro, temos o 

depoimento dos moradores desses condomínios destacando como fator positivo do 

novo local de moradia a proximidade em relação a esses empreendimentos10

(Figuras 10 e 11).   

                                                
9O West Side Boulevard combina a proximidade com o melhor da cidade e a distância com o que 
você não gosta. Isto significa que você vai estar perto de shoppings, supermercados, colégios, 
bancos, enfim, tudo que torna sua vida mais prática. Em compensação, vai estar longe do barulho, do 
corre-corre, dos engarrafamentos. Como isso é possível? Bem, descubra o West Side Boulevard. 
Nenhum sonho é impossível nele. Disponível em www.ecocil.com.br.  
10 Os moradores destacaram que a boa localização em relação aos hipermercados e shopping 
centers se constitui em uma vantagem dos condomínios horizontais.  



101

Figura 10 - Folder de comercialização do condomínio Green Village, destacando sua 
proximidade em relação a vias de circulação e ao Natal Shopping.
Fonte – Silva, 2004.  

Figura 11 - Folder de lançamento do condomínio West Side Boulevard, destacando a 
proximidade do empreendimento com relação a vias de circulação da cidade. 
Fonte – Ecocil, 2008.   
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A figura 12 destaca a localização privilegiada dos condomínios horizontais em 

relação às principais vias de circulação da cidade (avenidas Senador Salgado Filho, 

Engenheiro Roberto Freire e Prudente de Morais), que a partir das quais se pode 

chegar rapidamente aos principais centros de consumo modernos, tais como: 

Carrefour, Natal Shopping, Hiper Bom Preço, Praia Shopping etc. 

O quinto aspecto para compreendermos a expansão dos condomínios 

horizontais é a atuação marcante do Estado, uma vez que este aparece na 

sociedade capitalista como órgão regulador e produtor de infraestrutura, capaz de 

facilitar e fomentar a realização das atividades econômicas, ou seja, a reprodução 

do capital (TOPALOV, 1979). 

Em Natal, o papel do Estado foi decisivo, sobretudo, porque atuou no sentido 

de dotar, de uma infraestrutura básica, as áreas que interessavam ao capital 

imobiliário. Dentre os elementos de infraestrutura destinados a essas áreas, 

destacamos inicialmente a abertura de vias e/ou asfaltamento de outras, de modo a 

torná-las acessíveis a outros pontos da cidade considerados importantes por alguns 

segmentos sociais (Natal Shopping, Carrefour, Hiper Bom Preço, avenida 

Engenheiro Roberto Freire etc.). Neste sentido, cabe destacar que praticamente 

todos os condomínios horizontais se beneficiaram direta ou indiretamente de obras 

promovidas pelo poder público, fato este que contribuiu para sua consolidação no 

seio da sociedade natalense. 
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Figura 12 – Evidencia a localização dos condomínios em relação as vias da cidade 
Fonte: Natal, 2007. Trabalhado por Joseara de Paula. 



104

No caso dos primeiros condomínios horizontais da cidade, Green Village, 

Green Woods, Green Fields e West Park Boulevard, e dos mais novos 

empreendimentos situados em Candelária, o Barra Green e o West Side Boulevard, 

o beneficiamento foi tanto direto quanto indireto. Direto porque tivemos o 

prolongamento e a duplicação das avenidas Jaguarari e Integração (Figura, 13) com 

a finalidade específica de tornar a área dos condomínios de fácil acesso a outras 

vias de circulação da cidade; e indireto porque as obras de prolongamento na 

avenida Prudente de Morais, que objetivaram conectar o bairro de Candelária com o 

conjunto Cidade Satélite, no bairro Pitimbu, acabaram por beneficiar a área onde se 

encontram os condomínios. Assim, todas essas obras fizeram com que essa área, 

outrora tratada como periférica e de difícil acesso, se tornasse bem localizada dentro 

do sistema urbano de Natal, pois agora estão conectadas com importantes vias de 

circulação da cidade. 

Figura 13 – Prolongamento da avenida Integração. 
Fonte: Tavares, 2008. 

Em suma, a produção desses elementos contribuiu sobremaneira para uma 

maior integração da área ao restante da cidade, bem como para uma maior 

mobilidade daqueles que futuramente viessem a residir nos condomínios que aí se 
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instalaram, ou seja, essas obras contribuíram de maneira decisiva para a expansão 

e consolidação desses empreendimentos na cidade. 

Além disso, podemos ainda mencionar os investimentos públicos em 

drenagem e pavimentação realizados na rua Raimundo Chaves e na avenida 

Jaguarari. Nesta última, houve a construção de lagoas de captação que resolveram 

os constantes problemas de alagamento que, em tempos de chuva, assolavam tanto 

os moradores dos condomínios como da área do entorno.    

É preciso salientar que antes da produção desses empreendimentos, esta 

área da cidade, mesmo já apresentando uma ocupação, não contava com 

investimentos por parte do Estado, que somente passou a produzir uma 

infraestrutura urbana quando foram lançados os condomínios horizontais, ou seja, 

com o objetivo de atender aos interesses do setor imobiliário, o Estado viabilizou a 

abertura de novas vias, pavimentação e asfaltamento de outras, bem como garantiu 

a iluminação de todas elas; tudo revestido pelo discurso de “investimentos para 

melhoria da cidade”.  

Além disso, o Estado não produziu essa infraestrutura em toda a área, mas 

somente naqueles espaços que interessavam aos agentes do imobiliário. Esta 

questão do beneficiamento ao capital imobiliário fica mais evidente quando 

constatamos que somente as ruas que ficam em frente à entrada principal de cada 

condomínio é que foram beneficiadas com a pavimentação, asfaltamento e 

iluminação, ou seja, as ruas que ficam por trás desses empreendimentos e que não 

tem visibilidade não receberam qualquer investimento, mesmo sendo áreas com 

uma ocupação anterior aos condomínios e que apresentam grandes carências por 

obras de infraestrutura urbana. 

A rua Nelson Geraldo Freire, localizada por trás dos condomínios Green 

Village e Green Woods é um exemplo claro do que foi exposto, dado que as obras 

de infraestrutura urbana, mais especificamente as de pavimentação e de drenagem, 

somente ocorreram quando surgiu o condomínio horizontal West Side Boulevard, e 

mesmo assim estas obras somente ocorreram no trecho que compreende a entrada 

e todo o muro frontal do condomínio, ou seja, as obras somente favoreceram o 

empreendimento da Ecocil, ficando toda a população local, privada desse serviço 

que deveria beneficiar toda a área (Figuras 14 e 15).

Os condomínios horizontais localizados em Ponta Negra, por exemplo, os 

condomínios Ponta Negra Boulevard e Flora Boulevard, também se beneficiaram de 
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investimentos públicos em obras de infraestrutura urbana. Neste sentido, podemos 

destacar a pavimentação e/ou abertura de novas vias de circulação que conectaram 

essas áreas a pontos importantes do sistema urbano natalense.  

Figura 14 – Pavimentação da rua Nelson Geral Freire em frente ao condomínio.  
Fonte: Tavares, 2009. 

Figura 15 – No mesmo trecho a continuação da rua Nelson Geraldo Freire, 
mas sem pavimentação. 
Fonte: Tavares, 2009. 
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Nesta perspectiva, é importante dizer que todos os empreendimentos que se 

encontram nas proximidades dessa área (tanto os condomínios horizontais como os 

verticais) somente foram possíveis devido à construção da Via Rota do Sol, que 

atualmente forma um circuito de comunicação, no qual a via aparece conectada com 

a avenida Engenheiro Roberto Freire, através do bairro de Ponta Negra, e com as 

praias do litoral sul, bem como se conecta com a rua Gastão Mariz de Faria (onde 

está o Flora Boulevard) que, por sua vez, conecta-se diretamente à avenida Ayrton 

Senna, importante eixo de expansão da cidade.   

Para a expansão dos condomínios horizontais de Ponta Negra, 

principalmente, os condomínios Ponta Negra Boulevard e Flora Boulevard, esta via 

de circulação foi de extrema importância, pois, ela faz uma ligação direta, da área 

onde se encontram esses empreendimentos, com o restante da cidade, bem como 

com as principais praias e espaços de lazer da região metropolitana - Orla da Praia 

de Ponta Negra, Praias de Pirangi, Cotovelo, Búzios etc.  

No caso dos três condomínios presentes nos conjuntos Pirangi e Cidade 

Satélite, constatamos que somente o Porto Boulevard foi beneficiado por alguma 

obra promovida pelo Estado. Os outros dois condomínios, como se localizavam em 

uma área que já apresentava ruas asfaltadas e iluminadas, não foi preciso que o 

capital imobiliário recorresse ao Estado para que produzisse a infraestrutura 

necessária.        

À semelhança do que ocorreu em Candelária, constatamos que os 

investimentos estatais realizados para beneficiar os condomínios localizados em 

Ponta Negra e em Pirangi, no bairro Neópolis, somente abarcaram as áreas que 

estão diretamente ligadas aos condomínios, ficando o seu entorno sem nenhuma 

melhoria. Então, verificamos que as áreas que ficam por trás, por exemplo, dos 

condomínios Porto Boulevard e Ponta Negra Boulevard, e que já apresentava uma 

população residindo, não receberam qualquer investimento em obras de 

infraestrutura. De modo geral, essas áreas não possuem pavimentação, as ruas são 

de terra batida, e sem uma iluminação pública adequada. O que nos conduz, mais 

uma vez, a afirmar que o Estado vem sendo seletivo na promoção de infraestrutura 

urbana, pois vem agindo visando beneficiar os agentes do capital imobiliário.  

Em Ponta Negra, os moradores da Favela do Peão reclamam da ausência de 

todos os serviços básicos para o cidadão (pavimentação, drenagem, iluminação 

etc.). Além dos problemas supracitados, eles ainda reclamam que os imensos muros 
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do condomínio impedem a passagem do vento o que torna as residências quentes e 

abafadas (Figura, 16). No conjunto Pirangi, todos os moradores são unânimes em 

afirmar que o condomínio Porto Boulevard vem causando imensos transtornos à 

população da área, principalmente, durante os meses de chuvas fortes, quando a 

água fica empoçada em frente às residências, uma vez que é impedida de escoar 

em função do muro do condomínio (Figura, 17).   

Figura 16 – Rua Por do Sol aos fundos do Ponta Negra Boulevard sem qualquer 
infraestrutura  
Fonte: Tavares, 2009. 

Figura 17 – Rua sem infraestrutura por trás do Porto Boulevard  
Fonte: Tavares, 2009. 
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O Estado contribuiu decisivamente para a expansão dos condomínios 

horizontais no que se refere à legislação urbanística. Com efeito, verificamos que 

mesmo não existindo uma legislação específica que ampare a produção desses 

empreendimentos, o poder público nada fez no sentido de impedir a sua expansão 

no tecido urbano da cidade. Pelo contrário, o poder público, por meio do Plano 

Diretor, aprovou e vem aprovando a implantação desses empreendimentos com 

base na Lei 6766/79, mesmo sabendo que esta lei, conforme destacamos 

anteriormente, não legitima a produção dos condomínios horizontais, ou seja, o 

Estado vem fazendo vista grossa para a expansão irregular dos condomínios 

horizontais.       

Então, percebemos que a ação do poder público foi de extrema importância 

para a expansão dos condomínios horizontais em Natal, tanto no que tange a 

legislação urbanística quanto pela produção de uma série de equipamentos de 

infraestrutura urbana, que, além de contribuírem para a abertura de novas áreas 

para investimentos por parte do capital imobiliário, também serviu para a 

consolidação dessa nova forma de moradia no seio da sociedade natalense.    

Também exerce significativa importância no avanço dos condomínios 

horizontais o baixo custo que essa modalidade de empreendimento oferece ao 

capital imobiliário. Mesmo exigindo uma maior disponibilidade de área para a sua 

construção, o que aumenta o investimento na aquisição de terras, o condomínio 

horizontal apresenta um custo menor para o construtor quando comparado, por 

exemplo, ao condomínio vertical. As palavras de Adalgisa (2009)11 vão nesse 

sentido, quando diz que, “se você analisar o risco para construir (um condomínio 

horizontal) é bem menor do que um edifício [...] O investimento para a construtora é 

bem menor, lógico que você tem que ter um terreno bem maior, mas se você 

imaginar o custo de construção ele é bem mais baixo, mesmo você tendo que 

produzir uma infraestrutura básica que eles prometem”.

E isto ocorre porque o agente produtor do condomínio horizontal somente se 

responsabiliza pelo processo de urbanização da área (drenagem, pavimentação das 

ruas, e equipamentos de lazer em geral) e pelos sistemas de segurança, ou seja, o 

agente não fica responsável pela construção das residências, dado que a sua 

produção fica a cargo dos adquirentes dos terrenos, diferentemente do que ocorre 

                                                
11 Entrevista concedida por Ana Adalgisa diretora do SINDUSCON, no dia 16 de janeiro de 2009.  
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no condomínio vertical, onde o empreendedor é o responsável por toda a obra, 

desde a produção da infraestrutura até a construção dos apartamentos. Com isso, o 

custo total de um condomínio horizontal é menor do que o de um condomínio 

vertical, o que, logicamente, estimula o capital imobiliário a investir, cada vez mais, 

nessa tipologia de empreendimento.  

Neste mesmo sentido, ainda é preciso considerar que o tempo de produção 

de um condomínio horizontal é bem inferior ao de um vertical. Com efeito, o 

investimento inicial do empreendedor, que poderia ficar durante muito tempo 

imobilizado, tem um retorno mais rápido. A título de exemplificação, podemos 

mencionar o caso do condomínio West Side Boulevard que teve a sua incorporação 

registrada, segundo dados do 7º Oficio de Notas, em 12 de junho de 2007, e foi 

entregue para construção das residências em junho de 2009, ou seja, um período 

bastante reduzido se considerarmos que no caso dos condomínios verticais este 

processo pode levar até quatro anos.

Em suma, entendemos que todos esses fatores supracitados, formação e 

alargamento de uma demanda solvável, existência de um volume de terras, 

formação do capital imobiliário, surgimento de novos pontos de consumo, atuação 

do Estado e baixo custo de produção, quando tomados de forma inter-relacionada e 

interdependente nos permitem compreender por que essa nova tipologia de moradia 

está tendo um avanço significativo no tecido urbano natalense. 

5.2 O PROCESSO DE PRODUÇÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS 
FECHADOS EM NATAL  

 De início faz-se mister destacar que em Natal a produção dessa nova 

tipologia de moradia vem ocorrendo de maneira diferenciada, uma vez que, 

enquanto em outras cidades brasileiras esses empreendimentos se localizam em 

áreas distantes da malha urbana, em Natal, são implantados em áreas que, embora 

periféricas, fazem parte do seu tecido urbano, isto é, a expansão dos condomínios 

horizontais se constitui em um contínuo da malha urbana da cidade. A produção 

desses empreendimentos vem ocorrendo em áreas que outrora se constituíam em 

grandes espaços de vegetação de dunas que existiam ao lado de áreas que são 
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ocupadas, principalmente, por conjuntos habitacionais, por bairros populares e por 

favelas, o que, por conseqüência, vem proporcionando uma mudança substancial no 

uso do solo urbano.  

Partimos da idéia de que para entender a produção dessa nova forma de 

moradia em Natal é necessário compreender que ela surge diretamente atrelada às 

estratégias de reprodução do setor imobiliário que, a exemplo de todos os outros 

setores da economia capitalista, precisa renovar constantemente suas práticas de 

reprodução. Com efeito, o capital imobiliário local, seguindo uma tendência nacional 

e apostando em um “novo conceito de moradia”, lança no mercado os condomínios 

horizontais, apoiando-se no discurso apologético da “qualidade de vida” e da 

segurança total. 

Antes de destacarmos a produção dos empreendimentos e quais são suas 

principais características, é preciso esclarecer que eles surgem primeiramente nos 

limites do bairro Candelária com Cidade Nova, Cidade da Esperança e Lagoa Nova 

e somente depois se difundem para outras áreas da cidade, contudo, restringindo-se 

a sua Zona Sul. Assim sendo, somente depois que os primeiros empreendimentos já 

estavam consolidados no seio da sociedade natalense é que verificamos sua 

expansão para outros bairros da cidade, estes são: Ponta Negra, Conjunto Pirangi 

no bairro de Neópolis e Cidade Satélite no bairro Pitimbu. No entanto, embora os 

condomínios horizontais estejam disseminados por vários bairros da cidade, 

percebemos que há uma concentração desses empreendimentos no bairro 

Candelária. Por isso, nossa análise se reportará primeiramente a este bairro para 

em seguida nos reportarmos ao restante dos bairros da cidade que apresentam 

condomínios horizontais.     

Os condomínios horizontais começaram a se expandir em Natal a partir dos 

anos 90 e como em outras cidades brasileiras surgem fundamentados na Lei 

6766/79, ou seja, como loteamentos. Tal realidade, conforme revelamos no capítulo 

dois se constitui numa irregularidade, posto que, de acordo com a referida Lei, o 

loteamento não pode ser fechado, de modo que as vias de circulação internas ao 

condomínio são, de fato, públicas.    

Segundo Silva (2004), o primeiro condomínio horizontal da cidade de Natal foi 

o Vila Rica, lançado em 1989. Todavia, é preciso salientar que este condomínio 

difere substancialmente daqueles que surgem a partir de 1995, sejam eles de 

pequeno ou grande porte. Uma primeira diferença refere-se à localização, pois 
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enquanto o Vila Rica está localizado no centro de uma movimentada via da cidade, a 

Romualdo Galvão, os outros condomínios horizontais se encontram em áreas 

periféricas da cidade; segundo, este condomínio apresenta um padrão urbanístico 

bastante simples, pois tem apenas uma via interna que divide as residências;

terceiro, não apresenta nenhum equipamento de lazer, e, por fim, não identificamos 

nenhum elemento que ligue o condomínio ao discurso do verde, fato que é corrente 

em todos os empreendimentos que surgem a partir do lançamento do Green Village.  

Com efeito, o condomínio Vila Rica não pode ser entendido como um marco 

da expansão desses empreendimentos em Natal, dado que, além de se constituir 

em um fato isolado, não está dentro dos padrões que vem ditando a produção de 

condomínios horizontais na cidade a partir dos anos 90, quando o capital imobiliário 

começa a investir maciçamente nesta nova modalidade de empreendimento.        

O primeiro condomínio horizontal da cidade, nos padrões que estamos 

tratando e que foi discutido no capitulo 3, foi o Green Village12 (Figura 18) lançado 

pela FBF Empreendimentos Ltda., em 199513. Este condomínio localizado no bairro 

de Candelária na Zona Sul da cidade, ocupando uma área de 146.416 m² dividida 

em 95 lotes, proporciona uma revolução no mercado imobiliário local, pois, a partir 

de então, esta tipologia de moradia é amplamente difundida entre as classes média 

e alta, tornando-se, assim, um dos carros chefe do setor imobiliário.  

                                                
12 Em nossa pesquisa somente serão considerados os condomínios horizontais de lotes, ou seja, 
aqueles em que o empreendedor entrega o lote “nu” para que os seus futuros moradores possam 
construir as suas residências de acordo com suas condições e as normas do condomínio.  
13 Todos os dados apresentados neste tópico foram obtidos a partir da pesquisa realizada na 
SEMURB, no SINDUSCOM e no 7º Ofício de Notas.  
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Figura 18 – Condomínio Green Village.
Fonte: Tavares, 2006. 

No entanto, é importante destacar que, inicialmente, esta nova tipologia de 

moradia não foi “plenamente compreendida” pela sociedade natalense. Tal situação 

pode ser atribuída ao caráter inovador e ao fato de que, mesmo estando bem 

localizado no sistema urbano da cidade, a área do empreendimento, ao tempo do 

lançamento, ainda não se apresentava plenamente conectada com outras vias de 

circulação. Na realidade, esta área ainda não havia se tornado valorizada no seio da 

sociedade, pois até o lançamento desse condomínio, ela era mais identificada como 

uma área pobre que se apresentava relacionada com a Zona Oeste, sobretudo, com 

os bairros Cidade da Esperança e Cidade Nova, do que como uma área da Zona 

Sul.  

Deste modo, os empreendedores do Green Village, devido às dificuldades de 

comercialização dos primeiros lotes, foram obrigados a reduzir os seus preços para 

aproximadamente 25 mil reais, para, assim, torná-los acessíveis aos estratos médios 

da sociedade. Esta realidade assume grande importância, pois constatamos o 

surgimento de uma série de conflitos entre os moradores do condomínio conforme 

atestaremos no próximo tópico.       

Posteriormente, o Green Village tornou-se sucesso de vendas. O condomínio 

tornou-se sinônimo de status social e seus lotes sofreram uma hiper-valorização 

existindo atualmente lotes que estão à venda por mais de 280 mil reais. O sucesso 
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desse empreendimento também pode ser atribuído ao marketing imobiliário que 

difunde, de forma intensa, o ideal de um novo conceito de moradia, baseado na 

segurança, no acesso a amplas áreas verdes, no conforto etc., ou seja, os 

condomínios horizontais foram e continuam sendo vendidos, pelo marketing 

imobiliário, como a solução para todos os problemas vivenciados pela cidade de 

Natal. 

Ao analisarmos quais são as principais estratégias utilizadas pelo capital 

imobiliário para a venda desse novo produto, percebemos que o discurso ambiental, 

relacionado à “qualidade de vida”, e a questão da segurança são os principais 

pontos destacados. Este aspecto é, por um lado, claramente perceptível através dos 

anúncios de comercialização que destacam que os condomínios horizontais 

possuem amplos equipamentos de segurança e, por outro, pelo próprio nome dos 

empreendimentos que, via de regra, se apresenta relacionado ao discurso do verde 

(Green Village, Green Woods, West Park Boulevard, Flora Boulevard, Canto dos 

Pássaros etc.). Para constatação dessa realidade, é emblemático o anúncio de 

divulgação de um empreendimento do grupo Ecocil: 

O Flora Boulevard é um empreendimento com a qualidade Ecocil, 
cuidadosamente planejado para o seu bem-estar e o de sua 
família. Isso significa viver em harmonia com a natureza, em um 
meio ambiente preservado, saudável e inteiramente seu. É 
qualidade de vida em um condomínio moderno e seguro. Venha 
para o Flora Boulevard: mudar de vida nunca custou tão pouco 
(ECOCIL, 2008) 

A questão do verde relacionado à qualidade de vida, à tranqüilidade e à 

harmonia do “ambiente natural” são tão fortes na divulgação dos condomínios 

horizontais que estamos denominando-lhes de urbanismo bucólico, pois, ao mesmo 

tempo em que se ressalta, de maneira exacerbada, a proximidade com a natureza, 

verificamos que os empreendedores também vinculam seus imóveis com os 

equipamentos mais modernos do meio urbano, hipermercados, shopping centers, 

vias de circulação, aparatos de segurança eletrônica, TV a cabo, internet etc., ou 

seja, os empreendedores vinculam em seus anúncios dois modos de vida 

completamente diferentes.  

É válido ressaltar que os condomínios horizontais em Natal são, em muitos 

casos, identificados pelo marketing imobiliário como sendo a forma de moradia que 
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está sendo produzida nas metrópoles do país, sobretudo, nas da região Sudeste. 

Assim, esses empreendimentos são apresentados para a sociedade natalense como 

um estilo moderno de moradia que, por sua vez, vem para se contrapor às outras 

formas que, logicamente, são entendidas como antigas. Aqui identificamos mais 

uma estratégia de reprodução do capital imobiliário local que, devido às 

características específicas da mercadoria casa, principalmente a de que ela é um 

bem que tem uma longa vida útil (VALENÇA, et al, 2003), vem atuando com o 

objetivo de introduzir novidades no mercado de moradias natalense, para assim, 

redimensionar a ordem existente, quer dizer, o capital imobiliário vem produzindo 

imóveis com “novas qualidades” para ter a possibilidade de eliminar a capacidade de 

concorrência dos imóveis já existentes (ABRAMO, 2007). 

 E foi apostando neste novo conceito de moradia que o capital imobiliário 

lançou, ainda na mesma área, no bairro de Candelária, mais um grande condomínio 

horizontal. Trata-se do condomínio Green Woods (Figura 19) que foi lançado pela 

mesma empresa, a FBF Empreendimentos Ltda., em 1997. Vale mencionar que este 

condomínio, diferentemente do Green Village, não teve dificuldades para ser 

comercializado, posto que esta tipologia de moradia já havia sido assimilada pela 

sociedade natalense. Pelo contrário, mesmo tendo sido planejado para uma 

população com uma faixa de renda inferior a do Green Village, o Green Woods 

passou por um acentuado processo de valorização, visto que seus lotes inicialmente 

eram comercializados por 20 mil reais e hoje estão sendo disponibilizados no 

mercado imobiliário por mais de 200 mil reais.  
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             Figura 19 – Condomínio Green Woods. 
             Fonte: Tavares, 2006. 

O condomínio Green Woods possui uma área de 91.689 m², dividida em 146 

unidades. O projeto do condomínio se assemelha bastante ao do Green Village, 

contudo além de ter uma área menor, o Green Woods foi dividido em um número 

maior de lotes, ou seja, este empreendimento apresenta um padrão um pouco 

inferior quando comparado ao Green Village.  

Ambos os condomínios fazem parte do loteamento Green Park que foi 

responsável por delinear as bases que subdividiu a gleba inicial em seis lotes. A 

primeira gleba foi destinada ao Green Village, a segunda foi subdividida, sendo que 

parte foi para a o Green Woods e o restante da gleba foi destinada para outro 

condomínio horizontal, o Green Field, para um condomínio vertical, o Green Towers, 

com cinco torres, e para um posto de gasolina. A terceira gleba foi destinada a um 

pequeno shopping center, o Green Mall. A quarta gleba foi cedida ao estado e 

atualmente funciona a Procuradoria Geral de Justiça. Na gleba cinco verificamos 

que está em processo de construção um condomínio vertical, o Golden Green, 

empreendimento da empresa Foss Construtores, que terá 8 torres e um total de 400 

unidades residenciais. A gleba seis, por fim, que inicialmente havia sido destinada à 

construção de um condomínio vertical, teve seu projeto redefinido para que fosse 

produzido mais um condomínio horizontal, o Barra Green (Figura 20). 
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 Figura 20 – Loteamento Green Park.
  Fonte: Silva, 2004. Trabalhado por Joseara de Paula.

Conforme podemos perceber, o loteamento Green Park foi responsável por 

mudar, de maneira considerável, o uso do solo nesta área da cidade, posto que 

além de implantar diversos condomínios horizontais, também foi responsável pela 

implantação de outras formas de uso do solo através de condomínios verticais e de 

estabelecimentos de serviços como um posto de gasolina, um centro comercial etc., 

ou seja, tivemos o redimensionamento de uma área que outrora era caracterizada 

como sendo sem infraestrutura e destinada principalmente à moradia das classes 

populares da cidade.      

O terceiro condomínio horizontal de Natal foi o West Park Boulevard (Figura 

21), empreendimento de “alto padrão” lançado no mercado, em 1999, por um grupo 

que envolve duas das maiores e mais sólidas empresas que formam o capital 

imobiliário natalense, a Ecocil e a Abreu Imóveis. Cada uma das empresas ficou 

responsável por uma etapa do processo. A Ecocil coube a realização do projeto e a 

execução da obra, já a Abreu Imóveis foi responsável pela comercialização dos 

lotes. Há ainda uma terceira empresa, a Talento, que ficou designada da elaboração 

e realização da segurança do condomínio.       
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Figura 21 – Condomínio West Park Boulevard.
             Fonte: Tavares, 2008. 

O supercondomínio, como assim foi denominado pelos seus 

empreendedores, ocupa uma imensa área de 197.237 m² que se estende por dois 

bairros da cidade, isto é, o condomínio ocupa parte do bairro de Candelária e parte 

de Cidade da Esperança. O condomínio West Park Boulevard é o maior e um dos 

mais luxuosos condomínios da cidade, apresentando um total de 232 lotes que à 

época de seu lançamento eram comercializados por aproximadamente 40 mil reais, 

hoje o condomínio é o empreendimento que mais se valorizou na cidade, com seus 

últimos lotes sendo expostos no mercado por mais 300 mil reais e chegando em 

alguns casos a atingir a exorbitante cifra de 800 mil reais.     

Vale mencionar que o West Park Boulevard já entrou no mercado com um 

preço que era quase o dobro de seus antecessores, o Green Village e o Green 

Woods. Esta realidade pode ser atribuída ao fato de que a esta época os 

condomínios horizontais já eram perfeitamente difundidos na sociedade natalense, 

ou melhor, esses empreendimentos já se constituíam em sinônimo de status social, 

bem como porque esta área já não era mais tão vinculada com os bairros populares 

que rodeiam os condomínios.     

O marketing imobiliário promovido pelos empreendedores dos três 

condomínios ressaltava a questão da ampla infraestrutura oferecida por esses 
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empreendimentos, principalmente, a que se refere aos equipamentos de lazer e de 

segurança. Desse modo, no tocante à questão das áreas de lazer, percebemos que 

os três empreendimentos disponibilizam diversos equipamentos para seus 

moradores, são quadras poliesportivas, playgrounds, salão de festas, piscinas e 

churrasqueira, ou seja, uma gama variada de equipamentos de lazer que dota os 

condomínios horizontais com características de verdadeiros clubes. No caso do 

Green Village e Green Woods, existe ainda uma área verde14 entre os dois 

condomínios, onde há um campo de futebol e uma quadra para vôlei de praia, que 

serve como mais um espaço de lazer para seus condôminos (Figura 22).  

             Figura 22: Área de Lazer entre o Green Village e Green Woods. 
             Fonte: Silva, 2004.

No que diz respeito à questão da segurança, todos os três condomínios se 

inserem dentro do padrão de arquitetura defensiva caracterizado por Caldeira 

(2005), ou seja, apresentam guarita na entrada, sendo o acesso extremamente 

restrito aos moradores, possuem altos muros rodeados com cercas elétricas e os 

mais modernos equipamentos de segurança da sociedade contemporânea 

(câmeras, sensores elétricos). No caso do Green Village verificamos a construção de 

duas guaritas, que estão localizadas nos fundos do condomínio de frente para os 

                                                
14 Esta área na realidade é pública, mas foi privatizada. Esta questão será aprofundada no próximo tópico.   
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bairros Cidade Nova e Cidade da Esperança, considerados pelos moradores do 

condomínio como sendo perigosos.    

O sistema de segurança do West Park Boulevard merece uma nota pelo fato 

de existir um circuito interno de câmeras que, conectado a TVs existentes em cada 

uma das residências, permite aos moradores ficarem vigiando de forma irrestrita 

diversos espaços comuns do condomínio (áreas de lazer, guarita), ou seja, um 

monitoramento exacerbado da vida daqueles que residem no condomínio. Tais 

circunstâncias nos remete imediatamente a 1984 de George Orwell (1996)15 quando 

este faz referência a uma sociedade altamente monitorada pelo Grande Irmão, que 

sendo onipresente, observa e vigia os atos e as reflexões, submetendo, desse 

modo, a individualidade das pessoas.

Depois do sucesso dos primeiros empreendimentos, verificamos que o capital 

imobiliário, com o objetivo de explorar as glebas de terras ainda existentes na área, 

mas de dimensões inferiores, começou a investir na produção de condomínios 

horizontais de porte menor, mas explorando os mesmos aspectos dos grandes 

empreendimentos já lançados na cidade, quer dizer, segurança, áreas de lazer, 

conforto etc.  

O primeiro desses condomínios de porte médio foi o Green Field (Figura 23) 

lançado pela FBF empreendimentos em 1997/98. Este empreendimento, que se 

localiza ao lado da entrada principal do Green Woods, possui uma área de 12,411 

m² que foi dividida em 15 lotes, dos quais somente um ainda não foi edificado. Os 

empreendedores descrevem o condomínio como sendo exclusivo para um seleto 

grupo de pessoas da sociedade natalense, que ao optarem pelo condomínio podem 

ter acesso aos mesmos equipamentos de infraestrutura encontrados nos grandes 

empreendimentos que o rodeiam. Assim, o condomínio apresenta um sistema de 

segurança (guarita, cercas elétricas) e áreas de lazer (piscina, salão de festas e 

playground). Na realidade, o condomínio tenta reproduzir, de acordo com suas 

proporções, o padrão encontrado no Green Village e no Green Woods, baseado no 

discurso do verde, da qualidade de vida e da segurança.  

                                                
15 Este livro foi publicado originalmente em 1949 e é uma critica metafórica ao regime totalitário soviético.  
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Figura 23 – Condomínio Green Field.
             Fonte: Tavares, 2008. 

Em uma gleba de terra que deriva do loteamento Green Park e que se 

localiza no encontro da Avenida Integração com a Jaguarari tivemos a produção de 

mais um condomínio horizontal, trata-se do Barra Green, empreendimento lançado 

no mercado imobiliário pela Foss Construtores, empresa que adquiriu o lote quando 

desfez sua sociedade com a FBF Empreendimentos Ltda. O Barra Green foi lançado 

em 2004 e possui uma área de aproximadamente 25,000 m² que se apresenta 

dividida em 29 lotes dos quais praticamente todos já se encontram comercializados 

(Figura 24).  

No que diz respeito aos equipamentos de segurança o empreendimento 

apresenta um sistema dentro dos padrões vigentes (guarita, muros com cerca 

elétrica e câmeras). Já no que concerne às áreas de lazer, verificamos que eles 

ainda estão em fase de construção, isto é, o Barra Green foi lançado antes mesmo 

da conclusão de suas obras. Não obstante, o projeto da área de lazer prevê apenas 

playground com piscina e churrasqueira, ou seja, um projeto bastante simples 

quando comparado aos demais empreendimentos da cidade.  

Uma curiosidade no que concerne à comercialização deste condomínio é que, 

segundo os seus empreendedores16, não foi preciso realizar grandes anúncios em 

                                                
16 Entrevista concedida por Humberto, gerente da Foss Construtores, no dia 21 de Janeiro de 2009.  
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jornais, sites, ou em programas televisivos destinados à divulgação de imóveis, fato 

que é comum, principalmente, em se tratando de condomínios horizontais, para que 

os lotes fossem todos vendidos rapidamente. A divulgação do condomínio se deu 

através do boca a boca, principalmente, entre os seus empresários e os moradores 

dos condomínios da área, o Green Village e o Green Woods, sobretudo.   

Figura 24 – Condomínio Barra Green.
Fonte: Tavares, 2008.

Contudo, o que vale mencionar neste empreendimento é o alto preço inicial 

de um lote de terra, algo em torno de 150 mil reais, isto é, um dos mais elevados 

preços para o mercado local no ato do lançamento de um empreendimento. 

Atualmente, os lotes do Barra Green são comercializados por 350 mil reais, ou seja, 

sofreram um processo de valorização de mais de 100% desde que foram lançados 

no mercado. Tal realidade deriva do fato de que esta área da cidade, devido aos 

inúmeros empreendimentos de “alto padrão” lançados nos últimos anos, vem 

passando por um acentuado processo de valorização e que, por isso, é cobiçada 

tanto por investidores como por pessoas que querem viver em uma área nobre da 

cidade, ou seja, para a sociedade natalense residir ou ter um imóvel nesta 

localização tanto pode ser uma questão de investimento imobiliário como de status 

social.  
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O mais recente condomínio de Candelária, o West Side Boulevard, ocupa 

uma das últimas glebas de terra existente na área.  O empreendimento que foi 

lançado, a exemplo do West Park Boulevard, pela parceria Ecocil (incorporação e 

construção) e Abreu Imóveis (comercialização), ocupa uma área de 40. 633 m², 

dividida em 46 lotes. O condomínio ainda está em fase de conclusão, mas segundo 

seus empreendedores já é sucesso de vendas e isto porque possibilitará que seus 

moradores estejam longe de tudo aquilo que é desagradável na cidade de Natal, 

quer dizer, da poluição, do trânsito, dos pedintes, dos ambulantes etc., e perto de 

tudo o que a cidade pode lhes proporcionar de melhor, ou seja, shopping centers, 

hipermercados etc. O marketing utilizado pelos empreendedores do West Side 

Boulevard ainda destaca o fato de o empreendimento se localizar próximo ao West 

Park Boulevard e ao Green Village, dois dos condomínios mais elitizados da cidade, 

bem como por apresentar um projeto que prevê áreas verdes, diversos 

equipamentos de lazer e completo sistema de segurança.  

Um aspecto que merece destaque é o fato do condomínio ocupar uma gleba 

de terra localizada numa rua estreita entre o Green Village e o West Park Boulevard, 

realidade que proporciona certo desconforto, pois o empreendimento tem ao seu 

redor dois imensos e contínuos muros. E é tentando minimizar este aspecto que 

seus empreendedores vêm privilegiando um projeto paisagístico que prevê o plantio 

de diversas árvores ao longo do muro externo do condomínio. Na realidade estão 

tentando camuflar o que eles mesmos criaram, isto é, um espaço marcado por uma 

paisagem claustrofóbica, onde o que predomina são grandes muros com cercas 

elétricas, guaritas e ruas pouco transitáveis (Figuras 25 e 26).     
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            Figura 25 – Lote de terra onde foi construído o condomínio West Side Boulevard. 
              Fonte: Silva, 2004. 

Figura 26 – O mesmo lote já com o muro do condomínio.
Fonte: Tavares, 2008,

 Com esse empreendimento, esta área da cidade praticamente esgota suas 

possibilidade de produção de condomínios horizontais, uma vez que todas as glebas 

outrora disponíveis já se encontram edificadas ou em fase de edificação (Figura 27). 
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Neste sentido, cabe destacar que o capital imobiliário, antes mesmo desta área 

saturar, já se dirigia para outros pontos da cidade que, igualmente a Candelária, 

apresentava boas condições para a produção dos condomínios horizontais. Este fato 

ocorre porque na construção civil há constantemente a necessidade de novos 

terrenos para a construção de novos imóveis e, por conseguinte, para a reprodução 

do capital (TOPALOV, 1984; RIBEIRO, 1997).  

       Figura 27 – Localização dos condomínios horizontais em Candelária e Cidade da Esperança.
       Fonte: Natal, 2007, trabalhado por Joseara de Paula. 
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 Assim, o capital imobiliário dirigiu-se para o bairro Ponta Negra que à época 

do lançamento de seu primeiro condomínio horizontal já iniciava um processo de 

valorização através da produção de diversos empreendimentos imobiliários. O 

primeiro condomínio deste bairro foi o Ponta Negra Boulevard, lançado no mercado 

imobiliário pela Ecocil no ano de 2002 (Figura 28). O condomínio apresenta um 

projeto urbanístico semelhante ao outro empreendimento da Ecocil, o West Park 

Boulevard, possuindo, assim, uma área de 126, 000,00 m² que foi loteada em 169 

unidades e que atualmente estão sendo comercializadas no mercado por 

aproximadamente 200 mil reais.  

Figura 28 – Condomínio Ponta Negra Boulevard.
Fonte: Tavares, 2008.

A infraestrutura do condomínio do Ponta Negra Boulevard segue os padrões 

anteriormente destacados, ou seja, apresenta áreas de lazer, playground, quadra 

poliesportiva, salão de festas, piscinas, bem como sistema de segurança completo 

com cercas elétricas, câmeras de vigilância, ou seja, dentro dos padrões de 

arquitetura defensiva. 

Pelo fato do condomínio estar às margens da via Rota do Sol, o marketing 

dos seus empreendedores explorou bastante a localização “privilegiada” que o 

empreendimento apresenta dentro do sistema urbano natalense. Destacou-se ainda 
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sua proximidade em relação à avenida Eng. Roberto Freire, que se constitui numa 

das principais vias de Natal destinada ao consumo das classes média e alta, com 

shopping centers, restaurantes, lojas, bancos etc. Além disso, os empreendedores 

também enfatizaram o fato desta área estar em franco processo de valorização o 

que, logicamente, serve de estímulo tanto para investidores imobiliários como para 

pessoas comuns que querem residir em um local valorizado da cidade. 

Além disso, o marketing imobiliário explorou a proximidade do Ponta Negra 

Boulevard17 em relação às principais praias do litoral sul, bem como em relação a 

uma área de dunas e de vegetação natural ainda existente em Natal. É neste 

sentido que a natureza torna-se uma “mercadoria verde” que é explorada pelo 

capital imobiliário, como muito bem expressa Santana (1999, p. 179), “os ‘bens 

naturais’ tornados ‘novas raridades’ são objetos de uso corrente e a condição de ser 

raro atribui a eles valor de troca, por conseguinte, são passíveis de serem 

convertidos em mercadoria”.   

Ainda no bairro de Ponta Negra, tivemos a produção de um dos mais 

recentes condomínios horizontais da cidade, o Flora Boulevard, empreendimento 

recentemente lançado no mercado imobiliário pela empresa Ecocil, em mais uma 

parceria com a Abreu Imóveis. O Flora Boulevard, um condomínio “ecologicamente 

correto”, conforme afirma seus empreendedores, ocupa uma vasta área de 149.832 

m², que foi dividida em 184 lotes (Figura 29). 

                                                
17 Assim, o Ponta Negra Boulevard “possui ruas e avenidas asfaltadas, calçadas padronizadas e rede 
de comunicação interna. Sua localização é ótima: entre a sede do ABC Futebol Clube e a Barreira do 
Inferno, no bairro de Ponta Negra, a três minutos da praia, cercado pelo verde natural da região e 
diversas opções de lazer. Tudo isso protegido por um completo e moderno sistema de segurança” 
(ECOCIL, 2008). 
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             Figura 29 – Condomínio Flora Boulevard. 
             Fonte: Tavares, 2009. 

O condomínio possui ampla infraestrutura no que se refere aos equipamentos 

de segurança (grandes muros com cercas elétricas, câmeras etc., trata-se de mais 

do mesmo) e de lazer (espaço gourmet; espaço fitness; quadra de tênis; campo 

society; playground completo), com destaque para este segundo aspecto, pois a 

ampla diversidade possibilita, segundo seus empreendedores, que os condôminos 

se divirtam sem necessariamente sair do condomínio, ou seja, reforça-se ainda mais 

a autossegregação dos grupos sociais.  

Mais do que qualquer outro condomínio horizontal de Natal, o Flora 

Boulevard, explorou de forma exorbitante a questão ambiental. Segundo seus 

empreendedores, o projeto do condomínio está em perfeita harmonia com o 

ambiente natural, pois destinará 40% do espaço a uma área verde e ainda terá uma 

área de 3.537 m² que servirá para infiltração das águas pluviais. Na realidade, os 

empreendedores tentam, com este artifício, minimizar os impactos negativos que o 

empreendimento causou junto à sociedade natalense, pois sua construção implicou 

na devastação de uma parte substancial de uma das subzonas da ZPA 5, conhecida 

como Lagoinha, que é uma das principais responsáveis pela captação das águas 

pluviais que servem para reabastecer o lençol freático da cidade. 

Aliás, o Flora Boulevard é um dos empreendimentos que mais gerou polêmica 

junto à sociedade natalense, principalmente por causa do intenso debate entre os 
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segmentos sociais preocupados com a preservação ambiental da cidade e 

empresários do setor imobiliário. De fato, o que existiu foi uma luta judicial travada 

entre os empreendedores do condomínio, a Ecocil, e o Ministério Público. Este 

entendia que a área não poderia ser ocupada por qualquer empreendimento e que a 

Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB) não tinha 

competência para expedir licenças sobre uma ZPA, cabendo a expedição da licença 

somente ao Instituto de Meio ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA), ou seja, o 

empreendimento se constituía numa irregularidade18.   

Desta forma, o processo de produção desse condomínio horizontal se 

arrastou por mais de quatro anos, com diversas paralisações nas obras, sendo que 

ao final do processo judicial a empresa Ecocil saiu vencedora, e no ano de 2008 

concluiu o condomínio Flora Boulevard, que antes mesmo de seu lançamento oficial 

já havia comercializado todos os seus lotes. Um detalhe interessante na 

comercialização dos lotes do Flora Boulevard é que, mesmo em meio a um intenso 

debate público sobre a possível ilegalidade do empreendimento, alguns segmentos 

da sociedade natalense adquiriram normalmente seus lotes, fato este que nos leva a 

acreditar que parte da sociedade considera como sendo correta a forma como esses 

empreendimentos avançam no tecido urbano da cidade. 

 As possibilidades de produzir grandes condomínios horizontais em Ponta 

Negra ainda não se esgotaram, visto que ainda existe um volume considerável de 

glebas de terras passíveis de serem loteadas, principalmente, nos limites do bairro 

com o município de Parnamirim. Com efeito, o mercado imobiliário local presenciou 

o lançamento de mais um grande condomínio em Ponta Negra, trata-se do 

Condomínio Vila dos Lagos, empreendimento promovido pela construtora Econgel e 

pela Imobiliária Caio Fernandes (Figura 30).  

                                                
18 Ver anexo A com reportagens de jornais locais sobre as disputas judiciais entre Ecocil e Ministério 
Público.  
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Figura 30 – Condomínio vila dos Lagos. 
Fonte: Tavares, 2009.

O condomínio Vila dos Lagos possui uma área de 106, 541 m² que foi loteada 

em 133 lotes os quais foram vendidos em menos de quinze dias de comercialização. 

O que merece destaque nesse condomínio são seus equipamentos de lazer, dentre 

os quais encontra-se um lago localizado no meio do condomínio e que segundo os 

empreendedores é para garantir uma melhor qualidade de vida para os moradores 

(Figura 31).  

Figura 31: Lago no condomínio Vila dos Lagos. 
Fonte: Tavares, 2009.
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 Antes de analisarmos a expansão dos condomínios horizontais em outros 

bairros da cidade é importante destacar que ainda na via Rota do Sol verificamos a 

produção do mais badalado condomínio do Brasil, a saber, o condomínio Alphaville 

Natal, que na realidade não se encontra em Natal, mas no município de 

Parnamirim19.   

O Alphaville Natal é o maior de todos os condomínios lançados em toda 

grande Natal, ocupando uma área de 937.000 m² divididos 913 lotes. O referido 

condomínio terá dois residenciais, Catuana e Pium e será o primeiro da cidade a 

contar com escola, centros comerciais, empresariais, clube e um parque de 

preservação ambiental, que, de acordo com seus empreendedores, se destinará ao 

enriquecimento da vegetação local, ou seja, o Alphaville Natal será o maior e mais 

completo condomínio horizontal da Grande Natal (JORNAL DE HOJE, 2005). Os 913 

lotes do condomínio foram vendidos por aproximadamente 100 mil reais cada, no 

tempo recorde de 16 horas, o que demonstra o sucesso desse tipo de 

empreendimento, ainda mais quando os Alphavilles, de maneira geral, por 

intermédio do marketing, “prometem realizar o desejo de morar em casas 

unifamiliares isoladas, rodeadas de verde e protegidas contra a violência” (FARIAS E 

RODRIGUES, 2005).

 Outros bairros da cidade também conhecem essa forma de produção do 

espaço urbano, entretanto, em alguns casos verificamos a existência de certas 

peculiaridades, como, por exemplo, no conjunto Cidade Satélite, no bairro Pitimbu. 

Neste bairro, constatamos a existência de dois condomínios horizontais, um de 

grande porte, o Parco Dellaveritá, e outro de pequeno porte, o condomínio Canto 

dos Pássaros (Figura 33).  

                                                
19 Aliás, os limites do bairro de Ponta Negra com o município de Parnamirim têm mostrado excelentes 
condições para expansão de grandes condomínios horizontais, principalmente, por causa do preço do 
solo e da construção e/ou prolongamento de vias que fizeram a ligação da área com as principais vias 
da cidade de Natal. Assim, nessa área verificamos a existência de inúmeros empreendimentos que já 
se encontram consolidados, bem como de outros que se encontram em fase de implementação. 
Contudo, mesmo sabendo que essa área deriva do crescimento urbano de Natal, nossa pesquisa, 
devido a questões metodológicas, abarcará somente os condomínios horizontais que estejam dentro 
dos limites do município de Natal.    
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        Figura 33 – Localização dos condomínios horizontais no Bairro Pitimbú. 
        Fonte: Natal, 2007. Trabalhado por Joseara de Paula. 

O primeiro, o Parco Dellaveritá (Figura 34), é mais um grande 

empreendimento da cidade, tendo sido lançado no mercado imobiliário pela empresa 

Talento em 2004. O condomínio ocupa uma área de 79.818 m², que foi dividida em 

218 lotes, os quais estão expostos no mercado por aproximadamente 70 mil reais. 

Constatamos que nesse condomínio um mesmo empreendedor possui mais de um 

lote, entretanto, diferentemente dos demais condomínios da cidade, nos quais a 

prática comum é somente a especulação em cima do lote “nu”, neste o 
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empreendedor também constrói a residência para depois comercializá-la por um 

valor que gira em torno dos 300 mil reais. Segundo um desses investidores, esta é 

uma opção rentável, principalmente para aquelas pessoas que compraram lotes logo 

no início quando os preços eram mais baixos, pois hoje, depois do empreendimento 

ter se valorizado, pode-se ganhar tanto em cima do lote quanto da construção.  

No que toca às áreas de lazer, constatamos que assim como ocorre com 

outros condomínios da cidade, o Parco Dellaveritá apresenta uma ampla 

infraestrutura com uma área de interesse comum que apresenta uma grande área 

verde com pista de Cooper com quase 1500m, campo de futebol, quadra 

poliesportiva, quadra de futevôlei e salão de festas. Além disso, está em fase de 

construção uma quadra de tênis, uma sala de musculação e de ginástica, salão de 

jogos e piscinas para adultos e crianças.   

Figura 34 – Condomínio Parco Dellaveritá.
Fonte: Tavares, 2008.

O outro empreendimento do bairro é o Canto dos Pássaros (Figura 35), trata-

se de um condomínio de pequeno porte que ocupa uma área de 18.580 m² dividida 

em 43 lotes. Vale mencionar que este condomínio apresenta a particularidade de se 

localizar no centro do conjunto Cidade Satélite, o que o diferencia de todos os 

empreendimentos da cidade. Tal peculiaridade somente foi possível pela existência 

de uma área que ainda não havia sido ocupada e que possuía condições para a 
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produção dessa tipologia de empreendimento. É preciso enfatizar que a área que 

este condomínio ocupa é ou era pública, pois se trata de uma gleba de terra que 

quando da produção do conjunto Cidade Satélite havia ficado como área pública e 

que deveria ser ocupada por equipamentos de lazer20.  

Apesar do condomínio Canto dos Pássaros ser um empreendimento de 

pequeno porte verificamos a presença de uma gama variada de equipamentos de 

lazer; quadra esportiva, salão de festas, piscina, área verde, assim como, no que 

concerne aos equipamentos de segurança, guarita, cercas elétricas e câmera de 

vigilância, ou seja, todos os serviços que são oferecidos pelos grandes 

empreendimentos da cidade.  

Figura 35 – Condomínio Canto dos Pássaros.
Fonte: Tavares, 2008.

No bairro Neópolis, mais precisamente no conjunto Pirangi, encontramos mais 

um empreendimento da empresa Ecocil, lançado no mercado em 2004. Trata-se do 

condomínio Porto Boulevard, que, ocupando uma área de aproximadamente 62,041 

m², se apresenta dividido em 109 lotes, os quais têm atualmente seus preços 

girando em torno dos 150 mil reais (Figura 36).  

                                                
20 Esta questão será aprofundada no próximo tópico.  
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Figura 36 – Condomínio Porto Boulevard.
Fonte: Tavares, 2008.

A empresa responsável pelo referido empreendimento, a exemplo dos 

demais, explorou os ideais de segurança e qualidade de vida, tudo é lógico atrelado 

ao discurso ambientalmente correto. Assim, o condomínio apresenta áreas verdes, 

campo de futebol, playground, e é evidente que um sistema de segurança moderno 

com câmeras, cercas elétricas etc. Nesta perspectiva, o marketing do 

empreendimento se mostra revelador: 

próximo a uma das principais avenidas de Natal e fácil acesso às 
praias da Zona Sul, o Porto Boulevard é um condomínio horizontal 
que oferece total estrutura, com segurança 24 horas. Mantendo a 
sua tradição de valorizar a natureza e a qualidade de vida das 
pessoas, a Ecocil incluiu no Porto Boulevard um belo projeto 
paisagístico e uma extensa área de lazer, que oferece campo de 
futebol society, quadra poliesportiva e salão de festas com 
churrasqueira. Os moradores têm a possibilidade de viver numa 
casa, com jardim e quintal, diversas opções de divertimento e 
descanso, sem contar a praticidade de estar perto de escolas, 
bancos, shoppings, supermercados e universidades (ECOCIL, 
2008). 

A área onde se encontra este empreendimento apresenta uma peculiaridade, 

pois se trata de um terreno de dunas antes ocupada por famílias de sem teto, que 

depois de alguns anos ocupando a área foram obrigadas a se retirar, uma vez que o 
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proprietário do terreno ganhou na justiça o direito de reintegração de posse. Vale 

mencionar que esta área de Natal é mais uma daquelas onde predominam as 

construções irregulares e que ninguém sabe, ao certo, nem os limites precisos, nem 

os verdadeiros proprietários dos terrenos que foram edificados e dos que ainda não 

foram construídos, principalmente, aqueles que se encontram por trás do 

condomínio (Figura 37).    

Figura 37 – Localização do condomínio horizontal no bairro Neópolis. 
             Fonte: Natal, 2007. Trabalhado por Joseara de Paula. 
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5.3 A LÓGICA DA EXPANSÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS 
EM NATAL 

A partir da análise ora realizada concernente à produção dos condomínios 

horizontais no espaço urbano de Natal, constatamos que até Janeiro de 2009 foram 

lançados ou estavam em processo de finalização 12 empreendimentos (Tabela 1) 

que se apresentam distribuídos por cinco bairros da cidade (Candelária/Cidade da 

Esperança, Ponta Negra, Neópolis, no Conjunto Pirangi, e Pitimbu, no Conjunto 

Cidade Satélite).   

Foi possível identificar dois tipos de empreendimentos, os condomínios 

horizontais de pequeno porte, num total de três, e os de grande porte, num total de 

nove21. Em um primeiro momento tivemos a produção de condomínios horizontais 

de grande porte, estes se caracterizam, de maneira geral, por ocuparem áreas mais 

extensas, por apresentarem um número elevado de lotes, bem como por possuírem 

um conjunto maior de equipamentos de lazer. Já os empreendimentos de pequeno 

porte surgem depois do lançamento dos primeiros grandes condomínios da cidade, e 

são, na realidade, uma tentativa de copiar estes últimos, pois reproduzem os seus 

principais aspectos, especialmente, àqueles relacionados as áreas de lazer, a 

segurança e ao discurso do verde. 

Com isso, constatamos que na medida em que os condomínios horizontais se 

expandiam no tecido urbano de Natal e se consolidavam no seio da sociedade, o 

capital imobiliário, com o objetivo de otimizar o uso de certas glebas de terras, 

tratava de diversificar a sua produção, por meio da construção de condomínios de 

pequeno porte. Contudo, usando as mesmas estratégias que são utilizadas para a 

venda dos grandes empreendimentos da cidade.  

Podemos afirmar que a principal diferença entre essas duas espécies de 

condomínios está relacionada à questão das dimensões do terreno o que, por 

consequência, se reflete no tamanho das áreas de lazer e dos espaços verdes. De 

maneira geral, os condomínios de grande porte tendem a apresentar espaços 

verdes maiores e uma diversidade de equipamentos de lazer que é superior aos de 

um condomínio de pequeno porte. A única exceção a esta regra é o condomínio 

                                                
21 Para a presente pesquisa consideramos que condomínios horizontais que possuem até 50 lotes 
são de pequeno porte, condomínios que apresentam entre 50 e 90 lotes são de porte médio, e os 
condomínios acima 90 lotes são empreendimentos de grande porte. 
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West Side Boulevard que, sendo empreendimento de pequeno porte, apresenta uma 

das maiores áreas de lazer entre todos os condomínios lançados em Natal. Uma 

outra diferença entre essas duas modalidades de empreendimentos é que os 

condomínios de pequeno porte, com exceção do Green Field, não apresentam 

grandes pórticos em sua entrada, realidade esta que é regra para os grandes 

condomínios da cidade.  

Condomínios Horizontais de Natal 
Condomínio Localização 

(bairro)
Ano de 
lançam

ento 

Núme
ro de 
lotes 

Área da 
gleba 

Empreendedor

Green 
Village 

Candelária 1995 95 146.416 
m² 

FBF Emp. Ltda. 

Green 
Woods 

Candelária 1997 146 91.689 
m² 

FBF Emp. Ltda. 

Green Fields Candelária 1997/9
8 

15 12,411 
m² 

FBF Emp. Ltda. 

West Park 
Boulevard 

Candelária/Cidade 
da Esperança 

1999 232 197.237,
52 m² 

Ecocil 

Ponta Negra 
Boulevard 

Ponta Negra 2002 169 126, 000 
m² 

Ecocil 

Canto dos 
Pássaros 

Cidade Satélite 2003 43 18.580 
m² 

Montana 

Parco 
Dellaveritá 

Cidade Satélite 2004 218 79.818 
m² 

Talento 

Condomínio 
Barra Green 

Candelária 2004 29 25,000 
m² 

Foss 
Construtores 

Ltda. 
Porto 

Boulevard 
Pirangi 2004 109 62,041 

m² 
Ecocil 

Flora 
Boulevard 

Ponta Negra 2008 184 149.832 
m² 

Ecocil 

West Side 
Boulevard

Candelária 2009 46 40. 633 
m² 

Ecocil 

Vila dos 
Lagos 

Ponta Negra 2009 133 106, 541 
m² 

Econgel 

Tabela 1 – Condomínios horizontais de Natal. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

No que diz respeito às dimensões dos lotes, constatamos que não há 

praticamente diferenças entre as duas modalidades de condomínio, sendo que, de 

maneira geral, apresentam lotes que podem variar de 300 a 600 m² dentro de um 

mesmo empreendimento. O único caso que foge a este padrão é o Green Village, 
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que possui os maiores lotes para condomínios lançados na cidade. O menor lote 

deste empreendimento, medindo aproximadamente 750 m², tem dimensões 

superiores aos maiores lotes dos outros condomínios da cidade; já os maiores lotes 

do Green Village, que em média possuem 1.125 m², são aproximadamente duas 

vezes o tamanho dos maiores lotes dos demais condomínios e quase três vezes do 

que as dimensões dos menores.    

 Além disso, verificamos que o fato de um condomínio ser de pequeno porte 

não quer dizer que ele seja, necessariamente, destinado à classe média. Se 

analisarmos, por exemplo, os dois últimos condomínios de pequeno porte lançados 

no mercado, percebemos que o preço do lote é superior ao de muitos condomínios 

de grande porte, ou seja, não existe uma razão única, na qual os condomínios de 

pequeno porte sejam, via de regra, destinados as famílias de classe média, nem que 

os condomínios de grande porte se destinem somente as famílias de classe alta. 

Comparando o condomínio Barra Green com o Parco Dellaveritá, percebemos 

que o primeiro, um empreendimento de pequeno porte, tem seus lotes sendo 

comercializados por até 350 mil reais, enquanto que o condomínio de grande porte, 

o Parco Dellaveritá, o preço máximo de um lote não ultrapassa os 70 mil reais, ou 

seja, 20% do preço de um lote no Barra Green, o que ilustra perfeitamente o quadro 

ora descrito. É preciso destacar que esta diferença deriva do fato de que o Barra 

Green se localiza em uma área que vem passando por um grandioso processo de 

valorização, resultado da produção de vários condomínios horizontais e verticais, o 

que, por conseguinte potencializou os preços de seus lotes, enquanto o Parco 

Dellaveritá ocupa uma área ainda não muito valorizada pelo capital imobiliário, o 

que, por consequência, se reflete nos preços de seus imóveis. Dito de maneira mais 

clara, a localização do condomínio no sistema urbano exerce influência significativa 

na conformação dos preços de seus lotes.        

No tocante à comercialização dos lotes constatamos que depois que o 

primeiro empreendimento (Green Village) já se encontrava consolidado no mercado 

imobiliário, o período de vendagem passou a ser cada vez mais curto, ou seja, a 

cada novo empreendimento, o tempo de comercialização foi sendo reduzido, 

chegando a casos em que todos os lotes foram comercializados em apenas algumas 

horas. Porém, conforme destaca Sobarzo (2002), ao analisar a realidade de 

Presidente Prudente, esta rápida comercialização dos lotes pode revelar a existência 

de uma prática especulatória por parte da própria empresa que produz o 
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condomínio, que retêm lotes para esperar o empreendimento se valorizar, quer 

dizer, este aspecto traz a tona uma estratégia do capital imobiliário na promoção 

desses condomínios.    

Essas circunstâncias foram constatadas em praticamente todos os 

condomínios da cidade como exemplo, podemos citar o Barra Green que foi lançado 

em 2004 e ainda possui dois lotes pertencentes a Foss Construtores, empresa 

responsável pelo empreendimento. Segundo o gerente22 da empresa, o objetivo é 

esperar até quando todos os lotes estiverem construídos e o empreendimento se 

valorizar ao máximo, para então vendê-los. Outro exemplo disso é o condomínio 

West Side Boulevard, promovido pela Ecocil, que dos 46 lotes existentes somente 

43 estão expostos a venda, ficando os outros três para seus proprietários 

especularem até o melhor momento para a sua comercialização.    

Em síntese, verificamos que as empresas utilizam os lotes como uma reserva 

de valor, que somente serão vendidos quando a conjuntura do mercado se mostrar 

altamente favorável ou, ainda, quando surgir à oportunidade de investir em um outro 

empreendimento que se mostre rentável para a empresa.  

Outros agentes do capital imobiliário, mais precisamente as corretoras de 

imóveis, também exercem essa prática, de modo que adquirem vários lotes com o 

objetivo de uma venda futura com altos lucros, quando o empreendimento já estiver 

plenamente consolidado no mercado. Comprar lotes em condomínios horizontais no 

ato do lançamento tem sido uma prática comum por parte das corretoras imobiliárias 

de Natal, que de posse do imóvel esperam o momento adequado para revendê-lo a 

preços que, muitas vezes, chegam a superar 300% do preço inicial, ou seja, o 

condomínio horizontal tem se mostrado como uma excelente opção de investimento 

para essas empresas imobiliárias.   

 Tomando por base essas circunstâncias, podemos afirmar a existência de 

uma prática de especulação, que pode ser constatada em todos os condomínios da 

cidade a partir de dois aspectos. O primeiro está relacionado à compra de vários 

lotes por uma mesma empresa ou pessoa física, sendo que tal aspecto é revelado 

porque estes adquirentes não têm a intenção de residirem no condomínio, mas 

apenas querem revender os seus lotes quando o mercado apresentar as condições 

mais favoráveis, ou se preferirmos as palavras de Sobarzo (2002, p. 435), “cuando la 

                                                
22 Entrevista concedida no dia 21 Janeiro de 2009 por Humberto gerente da Foss Construtores. 
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coyntura económica transfiera para la tierra, especialmente para la tierra urbana, la 

condición de mejor inversión”.     

Um segundo aspecto que revela a prática de especulação imobiliária é a 

existência de lotes não edificados em todos os condomínios cadastrados por nossa 

pesquisa. Tais lotes pertencem tanto às empresas imobiliárias como a pessoas 

comuns, sendo que em ambos os casos, os seus proprietários têm o mesmo 

objetivo, isto é, estão esperando a melhor hora para vender o seu imóvel auferindo 

altos rendimentos.  

Isto fica mais evidente quando analisamos os primeiros condomínios 

horizontais da cidade, que foram lançados no mercado há mais de dez anos e que, 

no entanto, ainda não possuem todos os seus lotes edificados. No Green Village e 

no Green Woods, os primeiros condomínios lançados no mercado, verificamos, por 

exemplo,  a existência de lotes que já estão em seu segundo ou terceiro proprietário, 

sendo que estes também não têm objetivo de residir no condomínio, pois o lote está 

à venda, ou seja, os compradores de tais lotes estão somente interessados em 

especularem com a negociação de seus imóveis. Com efeito, constatamos uma 

supervalorização no preço dos lotes desses condomínios que, em alguns casos, 

ultrapassam facilmente 1000% do seu valor original. Além disso, destacamos que 

esse aumento exacerbado nos preços tem relação direta com o aumento da procura 

por esse tipo de empreendimento, ou seja, ele também é reflexo da crescente 

procura por condomínios horizontais na cidade.   

Nesse contexto, há que se ressaltar que no caso dos cidadãos comuns que 

possuem lotes nos condomínios, constatamos que estes, em muitos casos, não 

adquiriram os seus lotes com a intenção deliberada de esperarem o 

empreendimento se valorizar no mercado, mas apenas queriam um lote em um 

condomínio horizontal com perspectiva futura de residirem, contudo, como o 

empreendimento se valorizou sobremaneira, alguns aproveitaram para lucrar com a 

comercialização de seus imóveis. Esses casos foram constatados, sobretudo, nos 

primeiros condomínios lançados na cidade (Green Village e Green Woods), uma vez 

que na época de seus lançamentos apresentavam preços e condições de 

pagamento bastante accessíveis a um conjunto maior da população. Mas, no caso 

dos condomínios subsequentes ao Green Village e Green Woods, constatamos que 

muitas pessoas, encorajadas pela supervalorização destes, adquiriram lotes com a 

intenção de realizarem excelentes negócios com a comercialização de seus imóveis.          



143

Embora essa prática por parte de pessoas físicas tenha sido constatada em 

muitos condomínios, do volume total de lotes disponíveis no mercado somente cerca 

de 20% pertencem a esse grupo, sendo que, desse modo, a maioria dos lotes 

pertencem às próprias empresas responsáveis pela produção do condomínio, com 

31%, e as corretoras de imóveis com um total de 37% dos lotes (Figura 1). Ainda 

constatamos que 13% dos lotes estão de posse de pequenas construtoras, que 

tanto negociam em cima do lote “nu” quanto constroem as residências para em 

seguida vendê-las auferindo um lucro maior, uma vez que tanto ganham no lote 

quanto na construção. 

Lotes Disponíveis no mercado

19%

37%

31%

13%

Pessoas
comuns

Corretoras de
imóveis

Empresa que
produziu o
condomínio
Construtoras

 Gráfico 1 – Lotes disponíveis no mercado  
 Fonte: Pesquisa de campo  

Em resumo, entendemos que por trás da rápida comercialização dos lotes 

dos condomínios horizontais lançados na cidade, além do aumento da procura por 

esses empreendimentos, encontram-se as estratégias adotas pelos diversos 

agentes sociais, essencialmente, aqueles que compõem o capital imobiliário, na 

busca por uma maior rentabilidade com a comercialização de seus imóveis o que, 

por consequência, tem ocasionado uma sobrevalorização nos preços desses 

imóveis.           

Ainda no que diz respeito à comercialização dos lotes, constatamos que as 

formas de pagamento à vista ou ainda o financiamento em curto prazo pela própria 

empresa predominam, realidade esta que difere, por exemplo, dos condomínios 

verticais, nos quais as formas de pagamento são geralmente financiamentos mais 
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extensos, o que, por conseguinte, impossibilita ao empreendedor um retorno mais 

rápido de seu capital.  

De acordo com o levantamento de campo, 36% dos compradores adquiriram 

seus lotes por meio de pagamento à vista o que chega a ser um número elevado e 

reforça a idéia de que esses empreendimentos possibilitam um retorno mais rápido 

para o investidor, já a outra parte, 64%, adquiriu seus lotes com prestações que 

variavam de 36 a 48 meses (Gráfico 2). Nesses casos, constamos que o adquirente 

dá um sinal que geralmente não ultrapassa 20% do valor do imóvel.  

Formas de pagamento

36%

64%

Pagamento à vista

Financiamento

Gráfico 2 – Formas de pagamento  
 Fonte: Pesquisa de campo  

Para corroborar ainda mais esta realidade, podemos citar o condomínio Barra 

Green, que teve todos os seus lotes financiados pela própria empresa, a Foss 

Construtores, em apenas 36 prestações fixas que variavam de preço dependendo 

das dimensões e da localização do terreno.     

No que se refere às empresas envolvidas, constatamos que a Ecocil se 

destaca na produção desses empreendimentos na cidade de Natal com um total de 

cinco empreendimentos, que se apresentam dispersos por três bairros da cidade. 

Desse total de condomínios, quatro são de grande porte e apenas um é de pequeno 

porte, ou seja, a empresa investe mais em grandes condomínios. Esta realidade 

pode ser explicada pelo fato de a Ecocil ser uma empresa que possui um grande 

estoque de terras para produção do imobiliário, assim como porque a empresa se 

apresenta como uma das mais sólidas e capitalizadas da cidade.     

   Também é importante enfatizar que a Ecocil possui uma sólida parceria com 

outra importante empresa do setor imobiliário de Natal, a Abreu Imóveis, o que, por 
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consequência, aumenta ainda mais o seu poder de investimento. Nesta parceria, é 

preciso destacar que a Ecocil desempenha tanto o papel de incorporadora como o 

de construtora (produção de toda a infraestrutura necessária), ficando para a Abreu 

Imóveis o papel de comercialização dos lotes no mercado imobiliário.     

A atuação da Ecocil na produção de condomínios horizontais representa um 

total de 740 lotes, o que perfaz mais de 50% do total de lotes comercializados na 

cidade (Tabela 2), ou seja, a referida empresa sozinha tem uma produção superior a 

todas as outras empresas juntas, fato este que nos revela a sua importância no 

mercado imobiliário, bem como seu peso na produção capitalista do espaço urbano 

de Natal. Além disso, constatamos a existência de um domínio sobre as terras 

disponíveis para a produção do imobiliário nas melhores áreas da cidade, o que, se 

traduz num certo monopólio na produção desses empreendimentos.  

A soma de lotes produzidos pelas outras empresas perfaz um total de 679 

lotes, sendo que cada empresa produziu apenas um condomínio. A única exceção 

foi a FBF Empreendimentos Ltda., que produziu três condomínios horizontais, sendo 

dois de grande porte e um de pequeno porte. Com isso, esta empresa aparece em 

segundo lugar na produção desses empreendimentos com um total de 256 lotes, o 

que corresponde a aproximadamente 20% do total de lotes comercializados na 

cidade (Tabela 2).  

Lotes por empresa 
Empresa Lotes

Ecocil 740 
FBF Empreendimentos Ltda. 256 

Talento 218 

Econgel 133 
Montana 43 

Foss Construtores 29 

Total 1419 
Tabela 2 – Lotes por empresa. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

A produção da FBF Empreendimentos somada a da Ecocil perfazem um total 

de 996 lotes, o que corresponde a quase 70% dos lotes dos condomínios horizontais 

da cidade (Tabela 2), ou seja, apenas duas empresas comandam a produção 
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desses empreendimentos, o que nos faz afirmar que a produção do espaço urbano a 

partir de condomínios horizontais é dominada por práticas monopolistas para 

usarmos a expressão cunhada por Sposito (2003).  

A atuação da FBF Empreendimentos ainda merece destaque porque foi esta 

empresa a responsável por introduzir esta tipologia de moradia na cidade por meio 

do condomínio Green Village, que atualmente se apresenta como um dos 

empreendimentos mais valorizados no mercado imobiliário, isto é, esta empresa foi à 

pioneira na produção de condomínios horizontais em Natal, conforme já salientado 

anteriormente. 

A respeito da atuação desta empresa na produção dos primeiros condomínios 

horizontais da cidade, os seus empreendedores destacaram que o objetivo principal 

era a introdução de um novo conceito de moradia inspirado nos grandes 

condomínios de alto luxo existentes no Sul e Sudeste do país, o que, 

posteriormente, serviria para capitalizar a empresa para futuros investimentos em 

condomínios verticais. É neste sentido que a cidade é entendida, fundamentalmente, 

como espaço para a realização das atividades econômicas, ou seja, o espaço é 

produzido e reproduzido enquanto condição para a reprodução do capital, ou como 

diz Lefebvre (2004, p. 142), “hoje, o espaço inteiro entra na produção como produto 

através da compra, da venda da troca de parcelas do espaço”.  

Diante do exposto, entendemos que o processo de produção do espaço por 

meio dos condomínios horizontais está condicionado aos agentes que compõem o 

capital imobiliário, e estes vêm realizando a produção desses empreendimentos de 

acordo com suas necessidades e visando auferirem os mais elevados lucros com a 

realização de seus negócios, ou seja, eles tentam maximizar a produção capitalista 

do espaço urbano.   

Em suma, a análise ora realizada nos permite afirmar que os condomínios 

horizontais fechados, desde que surgiram como forma de moradia para sociedade 

natalense, em 1995, se apresentam como um fenômeno consolidado, que vem 

introduzindo profundas alterações no modo como os diferentes grupos sociais vivem 

e interagem no espaço urbano natalense, conforme podemos verificar no próximo 

tópico.   
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6 OS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS: A PRODUÇÃO DE 
UMA NOVA FORMA DE MORADIA NO ESPAÇO URBANO DE NATAL

[...] a vida urbana tornou-se portátil e, desse modo, 
ocorreu o mesmo com a “cidade”. Em lugar da forma 
compacta de cidade que outrora representava um 
processo histórico em formação há anos, existe 
agora uma população metropolitana distribuída e 
organizada em áreas regionais em permanente 
expansão, que são amorfas na forma, maciças no 
escopo e hierárquicas em sua escala de 
organização social. Os limites desse projeto 
parecem ser preenchidos quase da noite para o dia, 
e se tornou cada vez mais difícil fugir ao ambiente 
construído circunscrito. Quando tentam mudar de 
um lugar de alta densidade populacional, em busca 
de um estilo de vida mais satisfatório em termos de 
localização, as pessoas tendem a expandir as 
fronteiras da dispersão populacional maciça 
(GOTTDIENER, 1997, p. 14). 
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6 OS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS: A PRODUÇÃO DE UMA NOVA 
FORMA DE MORADIA NO ESPAÇO URBANO DE NATAL 

Este capítulo objetiva traçar um perfil socioeconômico da população residente 

nos condomínios horizontais, bem como busca trazer elementos que nos evidenciem 

como é a vida intramuros e quais são as principais razões que motivam essas 

pessoas a optarem por essa nova forma de moradia. Em segundo momento, 

apresentamos elementos que nos possibilitem compreender quais são as 

implicações socioespaciais promovidas pela expansão dos condomínios horizontais 

na cidade de Natal. 

6.1 A VIDA INTRAMUROS NOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS DE 
NATAL 
  

A pesquisa de campo nos evidenciou que a população residente nos 

condomínios horizontais se situa em uma posição privilegiada dentro da sociedade 

natalense. De modo geral, tratam-se de famílias de classe média e alta formada por 

empresários, comerciantes autônomos, profissionais liberais e por funcionários 

públicos, e que possuem em média dois automóveis (Gráfico 3). Quanto a este 

aspecto é fundamental entender que ele não nos evidencia somente as condições 

socioeconômicas desses grupos sociais, mas também põem em relevo a difusão do 

automóvel e sua importância para expansão dos condomínios horizontais, posto que 

estes, de maneira geral, se localizam em áreas por onde são escassos os 

transportes coletivos, sendo o automóvel, por isso, o principal meio de locomoção 

dessas pessoas. Aliás, esta é uma diferença básica entre esta periferia rica, formada 

pelos condomínios horizontais, onde as distâncias são suprimidas pelo automóvel, e 

a periferia pobre, quer dizer, o entorno dos condomínios, onde as distâncias são 

suprimidas pelos precários transportes coletivos.  
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Número de automóveis

21%

45%

34%

1 Automóvel  

2 Automóveis

3 ou mais
Automóveis

Gráfico 3 - Número de Automóveis  
Fonte: Pesquisa de campo  

Observando o gráfico 4, percebemos que a faixa de rendimentos mensais que 

aparece com mais frequência corresponde a mais de 30 salários mínimos, 

abarcando um total de 38% das famílias dos condomínios. A segunda classe de 

rendimentos que aparece com maior incidência situa-se entre 26 e 30 salários 

mínimos, correspondendo a 20% dos moradores. As outras faixas de rendimentos 

somadas correspondem a 42% do total de famílias dos condomínios, sendo 

importante destacar que o patamar que vai de 11 a 15 salários mínimos corresponde 

a uma minoria, ou seja, apenas 12% da população residente. 

Renda mensal familiar

12%

16%

14%

20%

38%

De 11a 15 sal

De16 a 20 sal

De 21 a 25 sal

De 26 a 30 sal

Mais de 30 sal

Gráfico 4 - Renda mensal familiar 
Fonte: Pesquisa de campo  

A partir desses números fica, mais uma vez, evidenciado que essas 

edificações são voltadas especialmente para um grupo seleto de pessoas, ou seja, 

elas atendem a famílias que tem um alto poder aquisitivo e que são vistas como 

sendo a “elite da cidade”, conforme nos é relatado pelos empreendedores da FBF 
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empreendimentos e da Foss Construtores, quando estes afirmam que o público dos 

condomínios horizontais pertence ao que se pode chamar de “classe A” da 

sociedade natalense. Dentre a clientela desse tipo de empreendimento, destacam-

se advogados, juízes, promotores, contadores e empresários bem sucedidos que 

querem morar na Zona Sul perto dos principais shoppings, Hipermercados e 

espaços de lazer da cidade. O Gerente da Foss Construtores lamenta não existir, 

nesta área, espaço para mais condomínio horizontal, pois a procura ainda é muito 

grande, de tal modo que se fossem lançados mais 5 condomínios haveria uma 

demanda suficiente.       

A condição socioeconômica elevada dos moradores dos condomínios 

horizontais também pode ser perfeitamente comprovada a partir de uma análise da 

moradia anterior dessas pessoas. De maneira geral, trata-se de famílias que já 

moravam em residências ou em apartamentos localizados nos bairros mais 

elitizados da cidade, principalmente, Petrópolis, Tirol, Ponta Negra, Capim Macio e 

Lagoa Nova. No que concerne à morada em apartamento, Costa (2000) destaca que 

este tipo de edificação é voltada, especialmente para as classes média e alta da 

cidade, sobretudo nos bairros anteriormente citados, o que vem reforçar, ainda mais, 

a idéia de que a população dos condomínios horizontais estão inseridas nas classes 

média alta da sociedade natalense.      

A pesquisa de campo nos mostra que 43% dos moradores dos condomínios 

horizontais residiam anteriormente em apartamentos e decidiram mudar para um 

condomínio horizontal porque o mesmo combina a segurança de um condomínio 

vertical com o espaço de uma casa, conforme nos relata uma moradora do 

condomínio Green Woods, ao afirmar que em um condomínio horizontal é possível 

“Ter a segurança e a tranquilidade de um apartamento com o conforto de uma casa”. 

Por sua vez, os 57% referentes aos moradores que já residiam em casas apontaram 

que queriam algo mais seguro sem, no entanto, perder o espaço e a comodidade de 

uma casa, por isso, decidiram mudar para um condomínio horizontal (Gráfico 5).  
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Tipo de moradia anterior 
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Apartamento 
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Gráfico 5 - Tipo de moradia anterior 
Fonte: Pesquisa de campo 

A pesquisa de campo vem a corroborar com aquilo que a literatura existente 

sobre condomínios horizontais nos diz, assim como nos mostra de maneira clara que 

a realidade demográfica da sociedade brasileira sofreu transformações ao longo dos 

últimos anos, sobretudo, quando nos referimos às classes média e alta. Neste 

sentido, percebemos que as famílias que residem nos condomínios horizontais 

tendem a ter poucos filhos, predominando um e dois filhos na maioria dos casos. As 

famílias que tem três ou mais filhos fazem parte de uma minoria nesses condomínios 

conforme podemos perceber a partir do gráfico 6.  

Número de filhos 

27%

47%

23%

3% 0%

1 Filho 

2 Filhos 

3 Filhos 

Mais de 3

Nenhum Filho

Gráfico 6- Número de filhos  
Fonte: Pesquisa de campo  

A introdução, no mercado imobiliário local, dos condomínios horizontais ou 

“enclaves fortificados” (CALDEIRA, 2005), como forma de moradia, vem mudando 

consideravelmente a maneira como esses grupos sociais interagem e produzem o 

espaço; nesta perspectiva, temos as classes sociais média e alta se refugiando em 
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suas residências como se elas fossem verdadeiras fortalezas. É tentando entender o 

que levou esses grupos sociais a escolherem tais edificações como locais de 

moradia, bem como o que acham dos sistemas de segurança de seus respectivos 

condomínios que analisaremos os próximos gráficos.  

Quando indagados sobre quais foram os motivos que os levaram a morar em 

um condomínio horizontal, a resposta mais frequente é a questão da segurança. 

Outros aspectos também podem ser citados como, por exemplo, tranqüilidade e 

qualidade de vida, mas esses, no entanto, aparecem atrelados à questão da 

segurança, ou seja, este fator é apontado como sendo determinante para a escolha 

de um condomínio horizontal como local de residência. Este aspecto aparece na fala 

da moradora C. A., residente no condomínio Green Village, quando esta diz que 

“nas ruas do nosso condomínio horizontal, meus filhos podem passear de bicicleta 

tranquilamente, fato que, se morássemos em outro lugar, isso jamais aconteceria” 

(NATAL SHOPPING, 2006, p. 27). 

É preciso pontuar que a questão da segurança, conforme destacado 

anteriormente, é o principal aspecto propalado pelo capital imobiliário no marketing

desses empreendimentos, de modo que muitas vezes tende-se a superdimensionar 

esta questão como uma forma de valorizar ainda mais esta nova forma de moradia, 

que é exposta para população como sendo a solução para todos os problemas de 

violência vivenciados pela sociedade natalense. Esta realidade nos é passada a 

partir dos seguintes trechos; 

Um dos principais itens que tem sido observado antes de se 
comprar um imóvel é a segurança. Muito por causa disso na última 
década ocorreu a febre dos condomínios fechados horizontais e 
verticais. Cansados da violência, do trânsito, da poluição e da 
correria diária, muitas pessoas optaram por esse tipo de moradia. 
Lá podem criar suas crianças com uma liberdade maior, de forma 
que tenham maior interação com outras pessoas e com o meio em 
que vivem (NATAL SHOPPING, 2006, p.27). 

É nesse sentido que podemos nos interrogar se essas pessoas que apontam 

à segurança como sendo um aspecto determinante na escolha por um condomínio 

horizontal estão realmente emitindo suas motivações, ou se estão somente 

reproduzindo o discurso tão difundido pelo marketing imobiliário e pelos meios de 

comunicação. 
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A questão da segurança também aparece quando indagamos os moradores a 

respeito do que eles acham dos altos muros que circulam os seus respectivos 

condomínios. Neste aspecto, 77% dos moradores responderam que os altos muros 

passam à sensação de proteção, outros 10% mencionaram que eles passam a 

sensação de conforto (Gráfico 7).  

Sensação dos condôminos em 
relação aos altos muros

77%

10%

13%

Proteção

Conforto 

Desconforto

Gráfico 7 - Sensação dos condôminos em relação aos altos muros 
Fonte: Pesquisa de campo 

Tal realidade não surpreende, pois, de acordo com Moura (2006), os 

moradores dos condomínios fechados acham positivo o fato de serem rodeados por 

grandes muros com cercas elétricas, câmeras que os vigiam 24 horas por dia e 

guardas que patrulham o condomínio etc., o que merece atenção, entretanto, é o 

fato de que 13% dos moradores responderam que os altos muros transmitem a 

sensação de desconforto. Esta situação se coaduna com o que narra Caldeira 

(2005), quando esta diz que algumas pessoas sentem que suas residências se 

transformaram em verdadeiras prisões e vêem de maneira negativa o fato de suas 

casas estarem cercadas por muros, cercas eletrificadas e outros aparatos de 

segurança, enfim elas se sentem desconfortáveis.  

  Os resultados obtidos com a questão: quais as vantagens e desvantagens 

dos condomínios horizontais?; nos evidencia que 87% dos condôminos não vêem 

nenhuma desvantagem com a atual moradia e somente 13% dos moradores, 

conforme destaca o gráfico 8, apontaram alguma desvantagem, sendo que a falta de 

transportes coletivos, seja para o deslocamento dos funcionários ou dos próprios 

membros da família, foi o único aspecto destacado, mas, todavia, os condôminos 

enfatizaram que este seria um problema que não caberia à administração do 
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condomínio e sim aos órgãos públicos, ou seja, essas pessoas nos fazem pensar 

que nos condomínios horizontais não existe nenhum problema.     

Desvantagens dos condomínios 
horizontais

87%

13%
Nenhuma

Falta de
transporte coletivo

Gráfico 8 - Desvantagens dos condomínios horizontais 
Fonte: Pesquisa de campo  

Estes números vêm para reforçar a idéia já amplamente difundida pelo 

marketing imobiliário, de que os condomínios horizontais são espaços 

autosuficientes e que eles têm a capacidade de isolar os seus moradores dos 

problemas mais comuns da vida urbana, já que a única desvantagem apontada, o 

pouco acesso aos transportes, não é um problema interno aos condomínios como os 

próprios moradores frisaram. 

Já no que concerne às vantagens, os aspectos citados foram conforto, áreas 

de lazer, comodidade e localização, esta fazendo referência, principalmente, à 

proximidade em relação aos principais hipermercados e shopping centers da cidade, 

conforme destacado no capítulo 5. Contudo, embora estes aspectos tenham sido 

mencionados, mais uma vez a segurança predominou, sendo citada por 61% dos 

moradores como a principal vantagem apresentada pelos condomínios horizontais, 

seguido pela boa localização que representa 25% dos entrevistados, conforme 

destaca o gráfico que se segue.   
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              Gráfico 9 - Vantagens dos condomínios horizontais  
Fonte: Pesquisa de campo  

  Como pudemos perceber, a questão da segurança aparece como o principal 

motivo que condicionou esses grupos sociais a escolherem um condomínio 

horizontal como local de residência, mas, todavia, cabe aqui destacar que quando 

do lançamento desses empreendimentos em 1995, ou seja, há quase quatorze anos 

a violência urbana ainda não se destacava como um dos principais problemas da 

cidade e, deste modo, não havia justificativa para a produção desses 

empreendimentos, nem para esses argumentos.  

Portanto, é preciso afastar a ideia de que os grupos sociais escolhem residir 

em um condomínio horizontal devido, somente, à necessidade de busca por 

espaços mais seguros. Acreditamos que o aspecto da segurança deve ser levado 

em conta, enquanto justificativa real ou imaginada (SOUZA, 2005), para que as 

pessoas optem por residirem em um condomínio horizontal, mas a escolha por esta 

tipologia de moradia não pode ser resumida a este viés, posto que entendemos que 

este argumento tem como pano de fundo a questão do status social. Dito de maneira 

mais clara, outros fatores são relevantes para que os individuos escolham esta 

modalidade de moradia, principalmente, a questão do status social (LE GUIRRIEC; 

MARQUES, 2007).  

Na busca por uma afirmação social, muitas pessoas estariam optando por 

residirem em um condomínio horizontal, haja vista que estes são apresentados à 

sociedade como a nova forma de viver das classes média e alta da sociedade 

natalense. Nesse sentido, é fundamental destacar que a questão do status social 

vem sendo bastante explorada pelo marketing imobiliário, tornando-se isto 

facilmente perceptível pelos próprios eventos de lançamentos desses 

empreendimentos, que geralmente envolve empresários locais, políticos e 
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personalidades da sociedade natalense, tudo, é lógico, com ampla cobertura da 

imprensa local. Esta é uma prática comum para a empresa Ecocil, que tem à frente o 

ex-senador Fernando Bezerra, político local de grande influência, e que sempre 

promove algum evento pomposo para lançar seus imóveis como, por exemplo, os 

que ocorreram com os condomínios West Park Boulevard e Flora Boulevard, para 

este último foi realizado um show exclusivo com o cantor Guilherme Arantes. Outras 

empresas da cidade também utilizam dessa estratégia, de forma que o lançamento 

oficial do último condomínio horizontal de Natal, o Vila dos Lagos, no bairro de Ponta 

Negra, promovido pela Econgel e pela Imobiliária Caio Fernandes também é digno 

de nota. Um grandioso coquetel de confraternização realizado nos Jardins do 

Palácio do Governo com direito a um show do cantor Geraldo Azevedo para os 

adquirentes dos lotes.   

Trata-se de um verdadeiro bombardeio publicitário que se presentifica não 

somente no marketing das empresas ou em seus eventos, mas também em revistas 

e colunas sociais de jornais de circulação local, que destacam as qualidades de se 

residir em um condomínio horizontal, bem como os eventos realizados nas 

residências de moradores dos condomínios da cidade. Tal realidade vem 

proporcionando que esses empreendimentos sejam, cada vez mais, vistos pela 

sociedade como sendo sinônimo de status social o que, por extensão, aguça o 

desejo de algumas pessoas de possuírem uma residência nesses condomínios, já 

que isto é “chique”, para usarmos a expressão cunhada por um colunista social de 

um jornal local.  

A questão do status social é ainda reforçada pelos empreendedores que, na 

comercialização de seus empreendimentos, vêm dando ênfase ao tamanho dos 

lotes, apresentando as dimensões perfeitas não somente para a construção das 

residências, mas também para a produção de áreas de lazer exclusivas com jardins, 

piscinas e playground, o que para a sociedade natalense aparece como um símbolo 

de prestígio social.       

Para certo tipo de mentalidade, residir em condomínios horizontais também 

se apresenta como um privilégio social, pois oportuna estar próximo a pessoas 

influentes da sociedade natalense como advogados, juizes e empresários, conforme 

foi verificado a partir da aplicação dos questionários.   

São nesses termos que o status social aparece como um ponto importante 

para a escolha de um condomínio horizontal como local de moradia, especialmente, 
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porque no imaginário dessas pessoas isto é coisa de rico. Neste caso, a moradia 

passa a ser entendida não como uma condição necessária para a reprodução de 

nossas vidas, mas como um símbolo de status social, como uma condição 

necessária para os grupos sociais se afirmarem dentro da sociedade. 

A partir desse ponto de vista, os condomínios horizontais servem como uma 

espécie de marca geográfica de diferenciação social, onde as classes média e alta, 

enquanto tais, seriam facilmente identificadas na complexidade social das cidades. 

Paradoxalmente, neste caso, residir no condomínio horizontal não expressa uma 

intenção de se esconder, uma vez que, “viver entre muros pode ser mais um reflexo 

da vontade de aparecer do que da vontade de se esconder”, como muito bem nos 

relata Moura (2006, p. 9).   

É por isso que entendemos que a questão do status social adquire grande 

relevância, visto que o condomínio horizontal pode funcionar como uma espécie de 

credencial socioeconômica para os grupos sociais que aí vivem, de modo que ao 

dizer que reside no Green Village ou no Ponta Negra Boulevard, por exemplo, o 

morador não informa somente o seu endereço e, muitas vezes, a intenção nem é 

esta, ele, sobretudo, tem a intenção de revelar a camada social em que se encontra, 

quer dizer, ao informar que mora em um empreendimento deste tipo coloca-se “em 

relevo bens de consumo codificados como algo a que se confere status social 

elevado” (OLIVEIRA Jr. 2005, p. 77). Em suma, a questão do status social 

apresentasse como aspecto influente para que os grupos sociais venham 

escolhendo um condomínio horizontal como local de moradia.  

Os anúncios publicitários, além do fator segurança, ressaltam também que 

nos condomínios horizontais os seus moradores podem desfrutar de amplas áreas 

de lazer como piscinas, quadras de esportes, academias, sauna, playground, 

praças, salão de festas, jogos etc. Contudo, ao analisarmos a frequência com que os 

moradores utilizam esses equipamentos constatamos que 53% dos moradores 

nunca utilizam as áreas de lazer e 30% responderam que às vezes as utilizam, 

sendo que somente 17% responderam que sempre utilizam as áreas de lazer 

(Gráfico 10).   
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Gráfico 10 - Freqüência com que os moradores utilizam as áreas de lazer  
Fonte: Pesquisa de campo  

 A subutilização das áreas de lazer disponíveis pode ser explicada pelo fato 

de que além de terem as áreas de lazer que o condomínio oferece, muitos 

moradores ainda tem as suas próprias áreas de lazer, ou ainda, pode refletir mais 

uma contradição, isto porque muitos moradores destacam que não precisam sair do 

condomínio para se ter acesso ao lazer. Este baixo uso talvez reflita também que a 

presença de múltiplas instalações para o lazer dentro dos condomínios sirva mais 

como símbolo de status do que como espaços para se ter uma melhor qualidade de 

vida. Fato semelhante a este tanto nos é relatado por Sobarzo (2002), quando o 

mesmo analisa a realidade de Presidente Prudente, quanto por Caldeira ao analisar 

os condomínios fechados da cidade de São Paulo. De acordo com esta autora,  

o pouco uso das áreas comuns (áreas de lazer) poderia também 
indicar que a presença de todas essas instalações – algumas 
delas bastante luxuosas – é mais marca de status do que uma 
condição necessária para uma vida cotidiana mais gratificante. Em 
outras palavras, essas instalações parecem ter a ver mais com 
ostentação do que com um novo padrão de sociabilidade entre 
vizinhos ou com novos conceitos de vida privada (CALDEIRA, 
2005, p.268).

Outro aspecto relevante para compreendermos a realidade vivenciada nos 

condomínios horizontais diz respeito à sociabilidade intramuros, sociabilidade que 

aqui é compreendida como a forma de convivência com o outro, ou seja, nosso 

entendimento é tributário do conceito de Simmel (1983, p. 166), tendo em mente que 

o mesmo afirma que sociabilidade é “a forma (realizada de incontáveis maneiras 
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diferentes) pela qual os indivíduos se agrupam em unidades que satisfazem seus 

interesses”. 

Nos condomínios horizontais constatamos a existência de uma rede relações 

na qual se criaram grupos, envolvendo tanto pessoas do condomínio quanto de fora, 

que sempre estão se reunindo para realizarem alguma atividade. Tal realidade, 

embora tenha sido constatada em todos os condomínios pesquisados, no Parco 

Dellaveritá e no West Park Boulevard ela apareceu com maior freqüência, contudo, 

apresentando peculiaridades.  

No Parco Dellaveritá os moradores responderam que sempre procuram 

participar das atividades promovidas pela direção, pois é uma forma interessante de 

estreitar os laços com os demais moradores. Uma ocasião citada foi o São João, 

uma festa que envolve praticamente todos os moradores e que foi realizada com 

bastante sucesso.  

Já no condomínio West Park Boulevard muitos de nossos entrevistados 

afirmaram que praticamente todos os finais de semana, ou em alguma data especial, 

estão se reunindo para organizarem um jantar ou um churrasco como forma de 

reunir amigos e vizinhos, entretanto, diferentemente do que ocorre no condomínio 

Parco Dellaveritá, os moradores não mencionaram que utilizam as áreas de lazer 

comum a todos, mas seus próprios espaços de lazer. 

Nesse sentido, é preciso destacar o fato de que, com exceção do Parco 

Dellaveritá e do Canto dos Pássaros, nos demais condomínios os moradores não 

mencionaram utilizar as áreas de lazer do condomínio para a realização dessas 

atividades, de forma que sempre deixam claro que estão organizando um almoço ou 

um churrasco em suas residências, ou seja, as áreas de lazer do condomínio que 

poderiam ser um espaço de maior sociabilidade entre os moradores acabam sendo 

pouco utilizadas, conforme já enfatizado anteriormente, pois muitos condôminos 

possuem suas próprias áreas de lazer, de modo que raramente utilizam as do 

condomínio. Mesmo sem a utilização das áreas de interesse comum, pelo que foi 

exposto anteriormente fica evidenciado que se processa uma vida social no interior 

desses condomínios o que vem proporcionando o desenvolvimento de diversas 

formas de sociabilidade entre as pessoas que aí residem.    

 A pesquisa de campo também nos permitiu constatar que aquela idéia de que 

os condomínios horizontais possibilitam a criação de uma vida mais harmoniosa sem 

a existência de conflitos sociais, que seriam comuns somente para além dos muros, 



160

como nos faz pensar o marketing imobiliário, é uma grande ilusão que facilmente se 

desfaz ao analisarmos os relatos dos moradores.  

Assim, o fato de o condomínio horizontal se apresentar como um ambiente 

tendente à homogeneidade social não garante uma convivência pacífica entre seus 

moradores, pois são muitos os relatos de conflitos internos envolvendo as mais 

variadas questões como, por exemplo, existência de famílias que possuem animais 

de estimação (cachorro e gato), aumento das taxas condominiais, aumento dos 

muros internos, melhorias das residências, preconceitos etc.  

São conflitos que emergem a partir das relações do dia-a-dia, ou seja, do 

convívio social. Segundo relato dos moradores os problemas também estão 

relacionados à falta de limites por parte de algumas pessoas, “que não sabem 

respeitar o espaço do outro”, de modo que sempre geram incômodos aos seus 

vizinhos.  

Além disso, em vários condomínios nos foi possível verificar problemas com 

adolescentes que, em alguns casos, pensam que porque estão dentro do 

condomínio podem tudo fazer como, por exemplo, dirigir sem possuir habilitação ou 

mesmo exceder os limites de velocidade permitidos pelo condomínio, chegando a 

existir casos em que ocorreram acidentes graves em virtude desses excessos.  

Aliás, os problemas com adolescentes são os mais constantes nos 

condomínios horizontais, e de acordo com os moradores, nos finais de semanas 

sempre ocorre alguma coisa, seja porque os jovens ficam bebendo até tarde, ou 

quando eles chegam das “festas”, sendo que em ambos os casos eles ficam 

trafegando pelas vias do condomínio promovendo badernas, confusões e até 

mesmo destruindo os equipamentos internos do condomínio.  

Nesse contexto, vale destacar que todos os problemas, desde os mais 

simples aos mais complexos, foram resolvidos interiormente sem que fosse preciso 

sair do condomínio ou chamar a polícia, o que vem para reforçar a idéia de que os 

condomínios horizontais funcionam como se fosse um mundo à parte que não estão 

submetidos às mesmas leis que regem a vida além dos muros.  

Segundo relato dos moradores, é a segurança particular do condomínio que 

geralmente tenta resolver esses problemas relacionados à baderna dos 

adolescentes, mas, nesse caso, sempre há alguns jovens que tratam os seguranças 

como se fossem seus meros empregados ou mesmo aqueles que saem com aquele 

frase já conhecida: sabe com quem está falando?, como uma forma de intimidar a 
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ação dos seguranças. Esta realidade presenciada nos condomínios horizontais pode 

ser compreendida a partir das reflexões de Da Matta (1997), quando diz que esta 

frase é geralmente utilizada quando uma pessoa sente sua autoridade ameaçada e 

deseja impor o seu poder tentando inferiorizar a outra pessoa em relação ao seu 

status social.  

Estes fatos nos fazem concluir que por mais que se tente construir um 

ambiente homogêneo, normatizado, e até mesmo mecânico isto é muito difícil, pois a 

realidade vivida é cheia de conflitos, fruto de relações sociais estabelecidas por 

pessoas com expectativas e interesses os mais variados possíveis. Nos 

condomínios horizontais, isso não é diferente, de modo que aquela imagem de 

tranquilidade e de plena harmonia se desfaz pelos próprios relatos dos moradores 

que apontam que a vida no interior dos condomínios não são só flores, mas que 

também há conflitos como em qualquer outro lugar da cidade.   

Mesmo com a existência desses conflitos, os moradores afirmam que se 

sentem satisfeitos com a atual moradia e afirmam que desejam passar o resto de 

suas vidas no condomínio.  O gráfico seguinte evidencia esta realidade ao 

apresentar que 93% dos condôminos afirmam gostarem da moradia nos seus 

respectivos condomínios, apenas 7% responderam que não gostam do local onde 

moram, sendo que a justificativa mais presente está relacionada à falta de 

privacidade existente no mesmo.     

Grau da satisfação com a atual 
moradia

93%

7%
Gostam da
moradia 

Não gostam da
moradia

Gráfico 11 - Grau de satisfação com a atual moradia  
Fonte: Pesquisa de campo  

Com base no que foi exposto ao longo desse tópico, entendemos que os 

condomínios horizontais tornaram-se a forma ideal de moradia para as classes 
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média e alta da sociedade natalense e isto não somente em função da segurança 

proporcionada por esses empreendimentos, mas também pelo status social que 

residir em um condomínio horizontal proporciona aos grupos sociais, uma vez que 

morar num espaço destinado somente a “um grupo seleto de pessoas” desperta o 

interesse de muitos membros da sociedade natalense. Mas, a garantia do 

condomínio horizontal ser um ambiente selecionado não garante, todavia, uma 

vivência cotidiana harmoniosa como querem os empreendedores do imobiliário, 

dado que a vida no interior de um condomínio horizontal também é marcada por 

problemas de relacionamento entre vizinhos como acontece em qualquer outra 

forma de moradia, ou seja, a imagem de total tranquilidade para a família que se 

tenta construir em torno dos condomínios horizontais é desmontada a partir da 

realidade vivida, conforme nos foi possível verificar nesse tópico.    

6.2 AS IMPLICAÇÕES SOCIOESPACIAIS DA EXPANSÃO DOS CONDOMÍNIOS 
HORIZONTAIS NA CIDADE DE NATAL 

 A partir do que foi debatido ao longo do presente trabalho e com base em 

novas circunstâncias também concernentes à produção dessa nova tipologia de 

moradia, buscaremos neste tópico, entender quais são as principais implicações 

socioespaciais engendradas pela expansão dos condomínios horizontais no tecido 

urbano de Natal. 

 Conforme demonstramos no capitulo três, que discutiu as formas residenciais 

das classes média e alta de Natal, bem como sua distribuição na cidade, tínhamos 

até 1995, ano do lançamento do Green Village, os segmentos mais abastados 

residindo, principalmente, nas melhores localizações dos principais bairros da cidade 

em residências horizontais ou em prédios de apartamentos, os quais, a partir de 

1967, passaram a se expandir em Natal.  

 Portanto, a produção de condomínios horizontais fechados se constitui em um 

fato novo para a cidade de Natal, dado que é somente após o lançamento do 

condomínio Green Village, que os grupos sociais e o capital imobiliário se voltam 

para esta nova forma de habitat urbano. Considerando que o advento desses 

empreendimentos promove um redimensionamento no processo de produção do 
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espaço urbano de Natal, pretendemos entender as implicações socioespaciais 

resultantes desse processo. 

Um primeiro aspecto que nos possibilita compreender as implicações que a 

produção dos condomínios horizontais provoca, é a análise do uso do solo nas 

áreas em que esses empreendimentos surgem. Com efeito, constatamos que todos 

os condomínios da cidade ocupam áreas não constituídas, isto é, terrenos vazios 

que existiam nas áreas periféricas da cidade, espaços nos quais, até então, não 

havia um uso mais intenso do solo, nem a produção de habitações destinadas à 

moradia das classes média e alta. Logo, a expansão dos condomínios horizontais 

em Natal vem ocorrendo dentro de um contexto de produção do espaço urbano, já 

que se trata de uma apropriação de espaços que não conheciam nenhuma forma de 

edificação (Figuras 38 e 39). 

 Um exemplo, para ilustrar esta situação, é a área que concentra o maior 

número de condomínios horizontais da cidade, haja vista que esta se constituía num 

grande vazio que existia ao lado dos bairros Cidade da Esperança e de Cidade 

Nova, e que, durante muitos anos, passou despercebido pelos investidores 

imobiliários, que somente na metade dos anos 1990 se voltam para essa área da 

cidade, dando início, primeiramente, a produção de vários condomínios horizontais 

e, em seguida, produzindo também condomínios verticais, de modo que esta área 

apresenta na atualidade um total de nove condomínios (seis horizontais e três 

verticais).      
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Figura 38 - No plano principal, o terreno onde foi construído o condomínio Green 
Village, ao fundo, num primeiro plano, terreno do West Side Boulevard e bem ao 
fundo terreno do West Park Boulevard. 
Fonte: FBF Empreendimentos, 2005. 

Figura 39 – Foto aérea mostrando os condomínios e o processo de ocupação da área.    
Fonte: Silva, 2004. Trabalhado por Joseara de Paula. 
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A área de expansão dos condomínios horizontais em Ponta Negra, nas 

proximidades da vila de Ponta Negra, também apresenta esta mesma característica, 

tendo em vista que até bem pouco tempo não tínhamos a produção de habitações 

destinadas às classes média e alta nessa localidade. Os agentes imobiliários 

somente se voltam para este setor da cidade em finais dos anos de 1990 e inicio de 

2000, sendo a partir de então que surgem os primeiros condomínios verticais e o 

condomínio horizontal Ponta Negra Boulevard, que ocupa uma grande área verde 

existente entre a Favela do Peão e o centro de treinamento do ABC Futebol Clube.     

A transformação no uso do solo, a partir dos condomínios horizontais,  

também ocorreu de forma indireta, pois constatamos que a concentração desses 

empreendimentos em uma área específica proporcionou o surgimento de serviços 

que vieram como forma de suprir a demanda gerada pela população dos 

condomínios.  

No caso específico dos limites de Candelária com os bairros Cidade Nova e 

Cidade da Esperança, onde se concentram o maior número de condomínios 

horizontais, todos eles muito próximos uns dos outros, constatamos o surgimento de 

várias atividades relacionadas à prestação de serviços, que vieram para atender a 

demanda gerada pelos condomínios, tais como: um posto de gasolina, uma 

lavanderia, lojas de conveniência etc. Além disso, existe um pequeno shopping 

center, que já era previsto pelo loteamento Green Park, mas que atualmente se 

encontra com boa parte de seus estabelecimentos fechados (Figuras 40, 41 e 42).  

Esta área de comércio localiza-se no entorno imediato dos condomínios, ou 

seja, do outro lado de seus muros, de modo que são acessíveis também aos 

moradores das proximidades. De maneira geral, trata-se de pequenos centros de 

consumos, localizados mais precisamente na avenida Jaguarari, que atendem às 

exigências mais imediatas dos moradores dos condomínios, uma vez que, a boa 

localização da área possibilita um acesso rápido aos grandes centros de consumo 

da cidade. 
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Figura 40 - Centro comercial Green Mall. 
Fonte: Tavares, 2006. 

Figura 41 – Posto de combustível com uma conveniência na Avenida 
Jaguarari. 
Fonte: Tavares, 2009. 
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Figura 42 – Lavanderia na Avenida Jaguarari.
Fonte: Matheus Tavares, (2009).

Contudo, isto somente foi possível em Candelária, quer dizer, nas outras 

áreas da cidade que apresentam condomínios horizontais, não verificamos o 

aparecimento de serviços diretamente ligados à expansão desses 

empreendimentos. Isto se deve porque esses condomínios se encontram dispersos, 

não se aglutinando em uma área especifica, de modo que não há a formação de 

uma demanda que possibilite o surgimento desses serviços.  

Além do surgimento desses serviços, a expansão de condomínios horizontais 

também abriu caminho para a emergência de outras formas de uso do solo nessa 

área da cidade. Assim, constatamos que, em glebas de terra oriundas  do 

loteamento Green Park, foram construídos a sede da Procuradoria-Geral de Justiça 

do Estado e três condomínios verticais, o Green Towers, o Golden Green e 

condomínio Belleuve Garden. O primeiro condomínio é da FBF Empreendimentos 

em parceria com a Foss Construtores, sendo que já se encontra com quatro torres 

concluídas e a quinta se apresenta em processo de finalização; o segundo, um 

empreendimento da Foss Construtores, terá oito torres, sendo que a primeira tem 

data de entrega prevista para dezembro de 2009; e o terceiro, o Condomínio 

Belleuve Garden, da empresa I.G Construção, que ainda se encontra em processo 

de construção. A expansão de todos esses imóveis somente foi possível devido à 

produção dos condomínios horizontais e de toda a infraestrutura que foi carreada 
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por eles para essa área da cidade, ou seja, a produção dos condomínios horizontais 

induziu a expansão de outras formas de uso do solo urbano.  

Diante do exposto, verificamos que está em curso um processo de redefinição 

no uso do solo urbano nessa área da cidade, e isto não somente em função da 

produção desses condomínios horizontais, mas também de tudo o que surge com 

eles, pelo aparecimento de novos serviços urbanos, bem como de condomínios 

verticais, que se localizam, sobretudo, ao longo das vias que dão acesso a entrada 

dos condomínios horizontais.  

A análise da estrutura urbana, bem como do padrão de segregação 

socioespacial também nos possibilita compreender as implicações socioespaciais 

que a expansão dos condomínios horizontais traz para Natal. Um primeiro elemento 

que aponta nesse sentido é a localização desses empreendimentos no sistema 

urbano da cidade, uma vez que todos os condomínios horizontais se encontram na 

periferia de Natal, em áreas distantes de sua zona central que outrora eram 

ocupadas, principalmente, por bairros populares, por conjuntos habitacionais e por 

favelas. Dessa forma, constatamos que o processo de ocupação da periferia de 

Natal está sendo redimensionado a partir da produção dos condomínios 

horizontais23, dado que essa expansão dessa nova forma de moradia vem ocorrendo 

em áreas que anteriormente eram habitadas, principalmente, pelos segmentos 

populares da cidade.  

Os exemplos para compreender essa realidade são inúmeros. De início 

apresentamos a área que tem o maior número de condomínios horizontais da 

cidade, a saber: os limites do bairro de Candelária com dois dos bairros mais 

populares de Natal, a Cidade da Esperança e a Cidade Nova. Estes dois bairros 

historicamente tiveram os seus processos de produção caracterizados pela 

ocupação de famílias pobres que chegavam à cidade advindas do interior do estado. 

                                                
23 Nesta perspectiva, é preciso destacar que esta noção de periferia que empregamos é aquela 
utilizada pelos autores Bonduki e Rolnik (1982) e Santos (2008), para definir o processo de 
urbanização nos anos 1970 e 1980, no qual prevalece uma área central, que concentra a maioria dos 
equipamentos de uso coletivo e de serviços urbanos e que, de maneira geral, se destinou a habitação 
dos segmentos médio e alto da cidade; e uma área periférica que se caracteriza pela sua distância 
em relação ao centro de comércio e serviço, pela escassez de infraestrutura e de equipamentos 
urbanos. De maneira geral, esta periferia foi produzida tanto pela ação do Estado, através da 
produção de conjuntos habitacionais populares, como pela a ação dos incorporadores imobiliários 
que produziram loteamentos irregulares, nas partes mais distantes da cidade, sem as mínimas 
condições de infraestrutura e equipamento de uso coletivo para os grupos sociais que aí se 
instalaram.   
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O primeiro deriva do primeiro conjunto habitacional de Natal, o conjunto Cidade da 

Esperança, produzido em uma área longínqua sem as condições de infraestrutura 

adequadas; o segundo, Cidade Nova, por sua vez, cresceu às margens da Cidade 

da Esperança, de modo que sua expansão está relacionada a sua proximidade em 

relação a esse bairro. O processo de formação da Cidade Nova foi marcado por um 

crescimento espontâneo, o que proporcionou a existência de ruas que são, em sua 

maioria, bastante estreitas, principalmente quando adentramos para o interior do 

bairro. 

A área onde se localizam os condomínios horizontais de Ponta Negra, mais 

especificamente o Ponta Negra Boulevard, e a que se encontra o condomínio Porto 

Boulevard, no bairro de Neópolis, no conjunto Pirangi, também faz parte dessa 

realidade. O primeiro tem ao seu redor a Vila de Ponta Negra e Favela do Peão que 

em sua maioria abriga famílias de catadores de lixo e de pescadores (Figura 43). O 

segundo está nos limites do conjunto habitacional Pirangi, sendo que nos fundos 

predominam construções populares com ruas sem nenhum planejamento e 

definições precisas. Toda essa área que apresenta enorme carência de 

infraestrutura, pavimentação, iluminação e esgotamento, é ocupada por famílias 

carentes da cidade (Figura 44).        

Figura 43 – Favela do Peão aos fundos do Ponta Negra Boulevard 
Fonte – Tavares, 2009. 
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Figura 44 – Rua sem pavimentação e ao fundo residências no Porto Boulevard. 
Fonte – Matheus Tavares (2009). 

Os condomínios horizontais do conjunto Cidade Satélite também estão em 

uma área periférica da cidade, no entanto, o Canto dos Pássaros está localizado no 

centro do conjunto e, por isso, não tem ao seu redor nenhuma favela ou habitação 

de caráter popular, já o condomínio Parco Dellaveritá se encontra nos limites do 

conjunto Cidade Satélite com o bairro do Planalto, um dos bairros mais carentes  da 

cidade, que apresenta grandes deficiências no tocante aos equipamentos de uso 

coletivo, principalmente, escolas, unidades de saúde, transporte coletivo e áreas de 

lazer.     

O quadro de referência ora exposto nos conduz a afirmar que a produção do 

espaço a partir dos condomínios horizontais está transformando as áreas periféricas 

de Natal, que anteriormente eram ocupadas, sobretudo, pelas classes populares em 

espaços que também são destinados pelos grupos sociais mais abastados. Além 

disso, estamos presenciando uma dispersão das áreas residenciais destinadas às 

classes média e alta, visto que conforme destacamos no capitulo três, estes 

segmentos residiam historicamente em áreas próximas ao centro da cidade ou em 

bairros considerados centrais, e com o advento desses empreendimentos passaram 

a ocupar espaços, cada vez mais distantes da área central.  
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Ainda a partir dessa realidade, constatamos que a expansão desses 

empreendimentos no tecido urbano de Natal, está possibilitando a emergência de 

uma nova realidade socioespacial, na qual os espaços periféricos tornam-se cada 

vez mais complexos, visto que ganham novos conteúdos sociais e econômicos 

(SPOSITO, 2002, 2003), isto é, a expansão dos condomínios horizontais está 

redimensionando e diversificando as formas de apropriação e produção dos espaços 

periféricos de Natal. 

A figura abaixo, ao destacar a localização dos condomínios horizontais em 

áreas periféricas, quando tomamos como quadro de referência o tecido constituído 

da cidade, ilustra perfeitamente esta realidade. Em suma, entendemos que a 

produção desses empreendimentos está redefinindo a estrutura urbana da cidade, 

fundamentada na noção centro-periferia. Como conseqüência, não podemos mais 

entender a periferia de Natal como uma área exclusivamente pobre, uma vez que 

empreendimentos que se destinam as classes média e alta são, cada vez mais, 

freqüentes nesta parte da cidade.  

É a partir dessas circunstâncias que usamos as palavras de Sposito (2007a, 

s. p), quando esta diz que, “nem tudo é periferia e, ao mesmo tempo, que a periferia 

é plural”, ou seja, aquela noção dicotômica de periferia em oposição ao centro se 

perdeu, posto que presenciamos uma nova realidade, na qual o processo de 

produção do espaço urbano tomou rumos mais dinâmicos, de modo que qualquer 

idéia fundamentada, exclusivamente, nesta noção está fadada a não dar conta da 

forma como vem se processando o crescimento da cidade. 

No entanto, há que se pontuar que o capital imobiliário não vem ocupando 

toda a periferia de Natal, mas somente aqueles espaços que estão conectados com 

suas principais vias de circulação, ou ainda, aquelas áreas que apresentam alguma 

possibilidade de conexão com o sistema urbano constituído, por meio, da abertura 

de novas vias e/ou asfaltamento de outras. Nestes termos, fica evidenciado que o 

capital imobiliário é seletivo em seu processo de produção, uma vez que ele sempre 

procura aqueles espaços que estejam em plena sintonia com os seus interesses de 

acumulação e de reprodução.    
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Figura 45 – Mostra a localização dos condomínios em relação ao centro da cidade. 
Fonte – Natal, 2007. 
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Assim, a maior concentração de condomínios ocorre nos limites de 

Candelária mais precisamente na avenida Jaguarari, ou em suas proximidades. A 

partir dessa localidade se chega facilmente às avenidas Prudente de Morais e 

Salgado Filho, dois importantes eixos da cidade. Os condomínios horizontais de 

Ponta Negra localizam-se às margens da via Rota do Sol e a poucos metros da 

avenida Eng. Roberto Freire. Em situação análoga estão os condomínios dos 

conjuntos Pirangi e Cidade Satélite. Em ambos os casos, os condomínios estão bem 

próximos aos principais eixos viários de Natal, as avenidas Prudente de Morais e 

Salgado Filho. Em síntese, o capital imobiliário tem selecionado, para a produção de 

condomínios horizontais, as áreas que apresentem boas possibilidades de 

acessibilidade com os principais eixos viários da cidade.  

É preciso reforçar que boa localização para produção de condomínios 

horizontais em Natal implica estar distante das áreas com trânsito intenso por onde 

trafegam transportes populares, no entanto, próximos aos principais eixos viários do 

sistema urbano da cidade.       

 Ao se inserirem em áreas periféricas de Natal, os condomínios horizontais 

também estão promovendo uma mudança na distribuição espacial dos diferentes 

grupos sociais, na medida em que possibilitam que esses diferentes segmentos 

possam viver muito próximos uns dos outros, ou seja, com o advento desses 

empreendimentos houve uma redefinição no padrão de segregação socioespacial de 

Natal.

Esta redefinição no padrão de segregação socioespacial de Natal é 

claramente perceptível ao analisarmos a paisagem urbana, pois esta nos revela que 

duas formas distintas de produção do espaço urbano dispostas lado a lado. Assim 

sendo, as formas de produção do espaço engendradas pelos condomínios 

horizontais contrastam fortemente com as das áreas em que se inserem. Na maioria 

dos casos, o entorno apresenta construções bastante simples ou precárias, com 

ruas estreitas e sem pavimentação, o que difere substancialmente do padrão 

construtivo presente nos condomínios, no qual predominam grandes pórticos na 

entrada, residências luxuosas, áreas de lazer com jardins e ruas com pavimentação 

adequada etc. Com isso, fica evidenciado que a forma como os condomínios 

horizontais se expandem na cidade nos revela que os distintos grupos sociais se 

encontram convivendo lado a lado, bem como nos evidencia de maneira concreta os 
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contrastes e as desigualdades com que os mesmos estão produzindo o espaço 

urbano de Natal (Figura 46).  

Figura 46 – Barracos na Favela do Peão e ao fundo residências no Ponta Negra 
Boulevard. 
Fonte – Tavares, 2009. 

Além disso, é importante enfatizar que este contraste não se revela apenas 

pelo aspecto formal, mas também a partir da vida cotidiana desses grupos sociais. 

Com efeito, ao adentramos no interior de um condomínio horizontal24, na maioria de 

nossas visitas, tivemos a impressão de que estávamos diante de uma cidade sem 

vida, onde as pessoas só são vistas quando saem de casa para o trabalho, e deste 

de volta para casa, o que difere radicalmente das áreas ao redor desses 

empreendimentos, onde percebemos que ainda predominam, de certa forma, 

costumes tipicamente interioranos. São crianças correndo de um lado para outro, 

jogando bola com traves de paralelepípedo, senhoras conversando nas calçadas em 

seu habitual bate papo de fim de tarde. Em síntese, uma realidade completamente 

diferente daquela constatada em um condomínio horizontal, onde todos esses 

costumes são suplantados em nome de uma vida reclusa e cada vez mais fechada. 

                                                
24 Apesar das dificuldades pudemos adentrar, através do contato com conhecidos, em alguns dos 
condomínios horizontais da cidade.  
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Como pode ser observado, com o advento desses empreendimentos os 

grupos sociais que historicamente se encontravam separados, principalmente, por 

bairros, conforme demonstrado no capítulo quatro, agora estão separados pelos 

grandes muros e pelos sistemas de segurança que rodeiam os condomínios 

(CALDEIRA, 2005). Nessa instância, os equipamentos de segurança servem para 

garantir que esta proximidade seja apenas física, ou seja, conforme expõe Salgueiro 

(1997, p. 186), “a segurança expressa a necessidade de se fechar entre iguais como 

defesa dos estranhos que são vistos como uma ameaça numa sociedade que se 

fragmenta e se des-solidariza”.    

Então, esta proximidade é apenas aparente, pois estes grupos sociais não 

mantêm nenhuma relação social entre si, de modo que dificilmente interagem nos 

mesmos espaços. O que existe na realidade é somente uma proximidade física e 

que, por isso, deve ser controlada e monitorada 24 horas por dia, através dos mais 

variados instrumentos tecnológicos de segurança da sociedade contemporânea que 

são encontrados em todos os condomínios horizontais da cidade. 

Esta realidade se coaduna com o que expõe Ribeiro (2004), considerando 

que este entende que o atual modelo de segregação presente nas cidades do Brasil 

combina proximidade territorial com distância social entre os diferentes segmentos 

da sociedade o que vem produzindo uma situação na qual os moradores dessas 

áreas pobres são muitas vezes estigmatizados pelas elites urbanas que, por sua 

vez, adotam um comportamento de secessão urbana expresso “na busca de 

fronteiras simbólicas e materiais que as separem do mundo das classes populares” 

(RIBEIRO, 2004, p. 35).         

Dentro desse contexto, constatamos que devido à proximidade com essas 

áreas todos os condomínios horizontais passaram por reformas para melhorarem os 

seus sistemas de segurança, tais como, aumento dos muros, construção de 

guaritas, contratação de guardas armados, implementação de cercas elétricas e 

câmeras, isto é, além dos equipamentos produzidos pelos empreendedores, os 

moradores dos condomínios estão realizando melhorias nos sistemas de segurança. 

Todos esses equipamentos foram justificados pela administração dos condomínios 

como sendo uma maneira de garantir o “bem estar e a tranqüilidade” de seus 

moradores, tendo em vista que eles estão muito próximos a áreas ditas “perigosas 

da cidade”.  
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 Os exemplos dos condomínios Green Village e Ponta Negra Boulevard 

ilustram perfeitamente esta realidade. No primeiro, verificamos a existência de 

guaritas que estão direcionadas para o bairro de Cidade Nova, ou seja, o seu 

objetivo é manter sob vigilância os moradores desse bairro que segundo os 

residentes do condomínio são perigosos, e, portanto, devem ser vigiados. No caso 

do condomínio Ponta Negra Boulevard, constatamos a presença de inúmeras 

câmeras direcionadas para o exterior, mais especificamente em direção à Favela do 

Peão e para a rua Por do Sol que se localizam por trás do condomínio. Mediante tal 

quadro nos foi possível verificar a emergência de conflitos entre os moradores dos 

condomínios, que clamam por mais segurança, e os moradores das áreas vizinhas 

que reclamam dos constantes abusos cometidos por parte dos seguranças, alguns 

deles armados, que realizam a proteção dos condomínios (Figura 47 e 48). 

  Figura 47 – Guarita nos fundos do Green Village. 
  Fonte: Tavares, 2006. 
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Figura 48 – Muro do Ponta Negra Boulevard com duas câmeras direcionada 
para a rua Por do Sol. 

  Fonte: Tavares, 2008. 

Diante dessas circunstâncias, questionamo-nos: até que ponto é legalmente 

permitido erguer guaritas ou colocar câmeras de modo a controlar todos os 

movimentos dos cidadãos que estão externos ao condomínio, pelo fato deles serem 

supostamente “perigosos”? Em que medida isto fere os direitos de privacidade dos 

cidadãos? Estas questões suscitam um amplo debate, já que, é cada vez mais 

frequente a existência de condomínios ao lado de bairros populares e/ou de favelas 

da cidade.   

Na realidade, o que os moradores desses condomínios vislumbram com as 

constantes “melhorias” nos aparatos de segurança é manter-se distante não 

somente do que é “perigoso”, mas dos pobres, pedintes, vendedores ambulantes 

entre outros grupos sociais excluídos. Resumindo, o objetivo maior dos moradores 

dos condomínios é manter do lado de fora, quer dizer do outro lado do muro, tudo o 

que é considerado “diferente”.  

Em suma, o quadro ora exposto nos autoriza a afirmar que a expansão dos 

condomínios horizontais está redimensionando o padrão de segregação 

socioespacial de Natal, tendo em vista que ao mesmo tempo em que põe os 

diferentes grupos sociais lado a lado, impossibilita que estes mantenham qualquer 
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relação social, e isto porque existem barreiras físicas que promovem um 

distanciamento entre esses grupos.        

Tomando como referência as reflexões sobre segregação realizadas no 

capítulo dois, e partindo do quadro analisado entendemos que os condomínios 

horizontais, além de redimensionarem o processo de segregação de Natal, põem em 

relevo uma cultura de autossegregação  por parte dos grupos sociais que habitam  

nestes espaços, bem como contribuem para o desenvolvimento de espaços 

tendentes a homogeneidade.  

A autossegregação dos moradores dos condomínios horizontais se expressa 

pela existência desses inúmeros aparatos de segurança, pelo fato de que se trata de 

uma atitude intencional de isolamento por parte desses grupos, como também 

porque as pessoas que residem nesses condomínios, muitas vezes, não mantêm 

nenhum tipo de relação com pessoas de outra camada social, isto é, evitam ao 

máximo o encontro com pessoas “indesejadas25”, para utilizarmos uma expressão 

cunhada por uma moradora do Green Woods.  

A pesquisa de campo está em consonância com a idéia dessa moradora, e 

isto por que 100% dos nossos entrevistados responderam que nunca mantiveram 

qualquer contato com o entorno, sendo elencado como principal motivo de tal 

comportamento, o fato de essas áreas serem vistas como lugares perigosos.      

Ao analisarmos a entrevista de uma moradora do condomínio Green Village, 

concedida a uma revista de circulação local, percebemos que está idéia é reforçada, 

uma vez que quando perguntada sobre o que significa morar em um condomínio 

fechado, ela diz que; “é escolher viver em um ambiente com ‘pessoas bacanas’, 

mantendo-se longe das interações indesejadas, movimento, perigo e 

imprevisibilidade das ruas” (NATAL SHOPPING, 2006, p. 27). 

Fica então evidente que não se tem a menor intenção de manter nenhum tipo 

de relação com pessoas diferentes, ou melhor, com pessoas que não façam parte do 

mesmo grupo social. Para tanto, é preciso evitar sair dos domínios do condomínio, é 

necessário evitar as ruas, pois essas estão cheias de pessoas “indesejadas”. Neste 

sentido, os moradores dos condomínios horizontais acreditam estar em um ambiente 

autosuficiente, não sendo preciso sair de casa nem para ter acesso ao lazer. Esta 

                                                
25 No Trabalho de conclusão do curso em Geografia apresentado por Tavares (2007) no CEFET/RN, 
encontra-se um depoimento de uma moradora de um condomínio horizontal da cidade, no qual ela 
utiliza a expressão “pessoas indesejadas” para adjetivar os pedintes e mendigos que perambulam 
pelas ruas em busca qualquer coisa para sobreviver.  
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idéia é captada na fala de uma moradora, quando esta afirma que, “não preciso sair 

para me divertir. Dentro do condomínio tenho quase tudo”.  

Ou ainda, quando analisamos o depoimento da empresária C. A., residente 

no condomínio Green Village, em entrevista concedida à Revista do Natal Shopping, 

onde ela afirma que; “sempre estamos organizando um jantar na sexta ou um 

almoço no domingo. Quando percebemos, o final de semana já passou e não 

saímos do condomínio. Por exemplo, na época da copa, assistimos a todos os jogos 

aqui” (NATAL SHOPPING, 2006, p. 27).  

Diante dessa realidade, entendemos que a expansão dos condomínios 

horizontais em Natal está contribuindo para separação dos segmentos médio e alto 

do restante da sociedade, na medida em que formam “enclaves fortificados” 

(CALDEIRA, 2005), nos quais as pessoas passam a não interagirem com quem vive 

do outro lado dos muros, ainda mais se estes não forem reconhecidos como iguais 

ou pertencentes ao mesmo grupo social.      

Está expansão também está produzindo espaços tendentes à 

homogeneização, sendo que esta tendência de homogeneidade, é uma marca 

registrada dos condomínios horizontais de Natal. Aliás, a homogeneidade pode ser 

vista como um dos aspectos que influem na escolha dessa moradia, ou seja, muitas 

pessoas adquirem um lote com a certeza de que vão conviver somente com pessoas 

da mesma classe socioeconômica.  

Tal garantia advém, principalmente, do elevado preço que se paga por um 

lote ou por uma residência dessa tipologia de moradia. De acordo com nosso 

levantamento, o preço do lote oscila entre 70 e 400 mil reais, e o das residências 

entre 300 mil e 2 milhões de reais, ou seja, cifras que tornam esses 

empreendimentos accessíveis apenas a uma camada econômica privilegiada da 

sociedade natalense.   

Não obstante, os grupos sociais que vivem nesses condomínios estão sempre 

procurando realizar obras, tanto internas ao condomínio (infraestrutura, segurança), 

quanto em suas residências, para que, assim, o empreendimento, de modo geral, 

fique cada vez mais valorizado. Tal aspecto denota a intencionalidade de que estes 

empreendimentos sejam, cada vez mais, accessíveis, restritamente, aos grupos 

sociais que auferem rendas elevadas, ou seja, esse mecanismo vem servindo para 

selecionar, segundo a condição econômica, os potenciais compradores desses 

imóveis.         
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Assim, a formação de espaços tendentes a homogêneos nesses condomínios 

é duplamente determinada, pois, se por um lado, são as guaritas e as barreiras 

físicas, erguidas para proteger os seus moradores, que impedem o acesso a 

qualquer pessoa que seja considerada indesejada, por outro, é o preço dos imóveis 

que impossibilita o acesso a “qualquer um”. 

A tentativa de valorizar economicamente os condomínios, a partir da 

realização de obras, foi constatada em todos os empreendimentos da cidade, ou 

seja, todos passaram por reformas, sejam para melhorar seus sistemas de 

segurança, sejam para ampliar as áreas de lazer, ou ainda nas próprias residências. 

No entanto no Green Village, essa questão, adquire outros contornos, posto que não 

se trata somente de uma tentativa de valorizar economicamente o condomínio, para 

torná-lo atrativo à classe alta, mas em grande medida, significa uma tentativa de 

“expulsar” aqueles segmentos que se encontram deslocados, quer dizer, aqueles 

que não são reconhecidos como iguais do ponto de vista econômico.   

O que existe no Green Village é um conflito entre os primeiros moradores que 

adquiriram os lotes no ato do lançamento, quando devido às dificuldades de 

comercialização o preço foi reduzido para que o empreendimento se tornasse 

accessível a uma classe com poder aquisitivo mais baixo; e os que compraram a 

partir do momento em que os lotes passaram a sofrer um acentuado processo de 

valorização. O conflito ocorre porque o segundo grupo, hoje maioria no condomínio, 

quer que os primeiros realizem melhorias em suas residências, pois estas são 

modestas para o atual padrão do condomínio o que, por conseqüência, contribui 

para “desvalorizar” o empreendimento.    

Na verdade este segundo grupo não aceita viver com o diferente e, por isso, 

faz de tudo para que os moradores de “classe mais baixa” vendam seus imóveis. A 

estratégia encontrada foi pressioná-los, seja através da exigência pela melhoria nas 

residências, ou pelo aumento da taxa de condomínio, de modo a torná-la fora dos 

padrões econômicos dessa minoria. De acordo com o depoimento de um morador, o 

condomínio é para quem pode, quem não pode que venda seu imóvel26.           

É claro que o que esses moradores querem é homogeneizar ainda mais o 

Green Village segundo os rendimentos econômicos, ou seja, eles desejam viver em 

uma ambiente de iguais, e, por isso, desejam que os antigos moradores 

                                                
26 As informações foram obtidas a partir da aplicação de questionários.  
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comercializem seus imóveis, e de preferência com pessoas da mais alta sociedade 

natalense.  

 Não há duvidas de que uma das principais consequências dos condomínios 

horizontais é a criação de espaços tendentes à homogeneidade, homogeneidade 

esta que enseja uma prática de sociabilidade somente entre iguais, ou seja, nesses 

empreendimentos não há lugar para o encontro com a diversidade da cidade, ou se 

preferirmos as palavras de Sposito e Sobarzo (2003, p. 38), os condomínios 

horizontais, “impiden los encuentros fortuitos com lo diferente, por el contrario sólo 

propician encuentros previstos y agradables, em donde reina homogeneidad”.   

Além do mais, há que se destacar que esta tendência à homogeneidade 

também ocorre do ponto de vista formal. Com efeito, os condomínios horizontais de 

Natal reproduzem de forma aleatória um padrão arquitetônico importado do Sudeste 

(Alphaville, em especial) que, em muitos casos, fica até difícil saber em qual 

condomínio estamos, pois desde os pórticos presentes na entrada, passando pelo 

aspecto interior, por exemplo, as áreas verdes com jardins, o traçado das vias 

internas e as áreas de lazer; até chegarmos às residências é tudo muito semelhante, 

ou seja, temos a produção de uma paisagem homogênea que vem sendo 

reproduzida pelos empreendedores imobiliários indiscriminadamente por todo o país. 

Segundo Sposito e Sobarzo (2003) e Sobarzo (2004) uma das principais 

consequências da expansão dos condomínios horizontais no tecido urbano é a 

fragmentação socioespacial. Tal aspecto é perfeitamente verificado na realidade ora 

analisada, pois esses “enclaves fortificados” produzem espaços específicos para 

cada grupo social, ou melhor, “espaços próprios”, que localizados próximos a áreas 

populares da cidade não mantém praticamente relações com suas adjacências.     

A questão da fragmentação socioespacial também se torna evidente ao 

constarmos que tanto as incorporadoras imobiliárias como os moradores destacam 

como ponto positivo dessa nova forma de habitat, o fato de que, muitas vezes, não é 

preciso sair dos domínios do condomínio para encontrar aquilo que é necessário 

para desenvolver suas atividades cotidianas. Neste sentido, fica evidente a 

existência de práticas socioespaciais que segmentam e negam a cidade enquanto 

totalidade, isto é, a expansão dos condomínios horizontais está proporcionando a 

fragmentação socioespacial do tecido urbano de Natal.   

A fragmentação socioespacial proporcionada pela expansão dos condomínios 

horizontais no tecido urbano de Natal não somente ocorre do ponto de vista do 



182

rompimento das relações sociais entre os diferentes grupos sociais, mas também 

porque a produção desses “enclaves fortificados” fratura (SOBARZO, 2004, 2006) o 

tecido constituído da cidade, ou seja, eles quebram a totalidade do espaço urbano, 

pois este passa a ser concebido não como unidade, mas como um conjunto de 

parcelas fragmentadas e sem continuidade com os espaços que os rodeiam. São 

nesses mesmos termos, que Salgueiro (1997, p.189), entende esse processo, 

quando afirma que, “a fragmentação corresponde à existência de enclaves distintos 

e sem continuidade com a estrutura socio-espacial que os cerca”. 

Outro aspecto que nos possibilita compreender as implicações socioespaciais 

que os condomínios horizontais fechados proporcionam é a privatização da cidade, 

sendo que este processo torna-se evidente a partir da apropriação privada dos 

espaços públicos e pela impermeabilização do tecido urbano. 

Antes de adentrarmos na questão da apropriação dos espaços públicos e nas 

suas consequências para a cidade é necessário deixar claro que nosso 

entendimento de espaço público fundamenta-se nas concepções de Caldeira (2005), 

Sobarzo (2004, 2006) e Gomes (2008). De maneira geral, esses autores entendem o 

espaço público como o lócus privilegiado de sociabilidade entre os diferentes grupos 

sociais, no qual as ruas são abertas a livre circulação das pessoas, ou seja, sem que 

haja qualquer restrição que impossibilite o uso democrático da cidade.  

Sob este ponto de vista, Gomes (2008) assevera que o espaço público deve 

ser compreendido como o lugar das indiferenças, onde todos os interesses devem 

estar submetidos às regras de civilidade. O autor ainda enfatiza que o espaço 

público é essencialmente, 

uma área onde se processa a mistura social. Diferentes 
segmentos, com diferentes perspectivas e interesses, nutrem-se 
da co-presença, ultrapassando suas diversidades concretas e 
transcendendo o particularismo, em uma prática da civilidade e do 
diálogo (GOMES, 2008, p. 163).    

A partir dessas reflexões, podemos adentrar na realidade ora vivenciada na 

cidade de Natal, na qual a expansão dos condomínios horizontais no tecido urbano 

vem possibilitando uma apropriação privada de espaços que outrora serviam como o 

lugar de encontro da diversidade social e que, a partir desses empreendimentos, 

passaram a ser acessíveis somente aos moradores dos condomínios e as pessoas 

previamente autorizadas. São formas urbanas como as ruas, praças e áreas de lazer 
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que deveriam estar disponíveis a toda a sociedade natalense, mas que, entretanto, 

acabam sendo apropriadas apenas pelos que residem nos condomínios. Dito de 

maneira mais clara, os espaços que surgem com a produção dos condomínios 

horizontais em Natal são de uso exclusivo de seus moradores.  

Nessa perspectiva, a expansão urbana de Natal, a partir dos condomínios 

horizontais, acontece sem que novas áreas sejam direcionadas para o uso da 

sociedade, ou seja, os condomínios horizontais estão proporcionando que a cidade 

se expanda sem que haja o acréscimo de novos espaços ao seu tecido urbano 

constituído.  

Com isso, a apropriação privada de espaços públicos é um fato comum em 

todos os condomínios horizontais de Natal, uma vez que conforme destacamos no 

capitulo três todos os espaços que surgem a partir da produção desses 

empreendimentos são de fato públicos e, portanto, deveriam estar abertos à toda a 

sociedade.  

No caso dos condomínios Green Woods, Green Village, Barra Green e Canto 

dos Pássaros a realidade é ainda mais agravante. No condomínio Green Woods, 

constatamos que até uma área verde, procedente do loteamento Green Park, 

localizada entre o condomínio e o Green Village, que deveria estar aberta a toda a 

sociedade natalense encontra-se privatizada, pois o seu acesso é restrito e somente 

pode ser efetuado com a autorização da administração do Green Woods (Figura 49). 

Aliás, o acesso para esta área somente pode ser realizado a partir de duas 

passagens, uma que se localiza em frente à entrada do Green Woods, do lado 

esquerdo, e outra localizada dentro do próprio condomínio. De acordo com a direção 

do condomínio, o fechamento da área ocorreu devido aos constantes problemas 

com o entorno, principalmente, àqueles relacionados à questão da segurança e do 

lixo, isto é, sob este pretexto privatizou-se uma área pública da cidade, e, pior do 

que isso, os órgãos da administração municipal nada fizeram para impedir este fato, 

ou seja, verificamos a preponderância dos interesses da iniciativa privada em 

detrimento dos interesses da sociedade em geral.  
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           Figura 49 – Área verde privatizada pelo condomínio Green Woods. 
             Fonte: Matheus Tavares (2008). 

Não o suficiente, a direção do Green Woods reivindica o uso dessa área em 

regime de comodato, para que parte seja destinada à construção de uma área de 

lazer para o condomínio, e, parte, para o desenvolvimento de um projeto ambiental 

direcionado para as escolas municipais da cidade. Na verdade, o que a direção do 

Green Woods almeja é privatizar efetivamente esta área da cidade, ou melhor, eles 

querem concretizar judicialmente o que já existe na prática. Se isso for realmente 

efetivado, mais uma área que deveria estar aberta a todos os citadinos de Natal 

encontrar-se-á concretamente privatizada em favor de uma minoria.  

O condomínio Green Village, por sua vez, apropriou-se de outra área verde 

derivada do loteamento Green Park que, igualmente à área privatizada pelo Green 

Woods, também deveria estar ao dispor da sociedade natalense. No caso desse 

condomínio a área apropriada está em frente ao seu portão principal na outra 

margem da avenida Jaguarari. O terreno apropriado não foi para construção de 

nenhuma área de lazer, mas para ser ocupado por suas duas fossas sépticas, o que 

é mais absurdo ainda do que no caso do Green Woods, onde a área está sendo ao 

menos preservada, enquanto no Green Village vem sendo sumamente poluída pelos 

efluentes das fossas citadas (Figuras 50 e 51).    
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Figura 50 – Área verde privatizada pelo condomínio com 
uma placa evidenciando. 
Fonte: ARSBAN, 2005. 

   Figura 51 – Fossa dentro da área.  
                Fonte: ARSBAN, 2005. 
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Já o condomínio Barra Green também apropriou-se de uma área que deveria 

seguir aberta a toda sociedade. Mas, diferentemente dos demais condomínios onde 

a área apropriada fica fora de seus muros, no caso do Barra Green a área foi 

integrada ao condomínio, encontrando-se cercada por um muro com grades vazadas 

(Figura 52). Segundo o gerente da Foss Construtores, empresa responsável pela 

produção do condomínio, a “área é realmente pública, mas nós cercamos e a 

prefeitura não disse nada. Você sabe com é, a prefeitura tem umas coisas que nem 

Jesus entende”, isto é, a prefeitura é omissa quanto a esta questão.    

             Figura 52 – Muro com grades no condomínio Barra Green cercando uma área pública. 
             Fonte: Tavares, 2008. 

O caso do condomínio Canto dos Pássaros, localizado no conjunto Cidade 

Satélite, também é agravante, dado que a produção desse condomínio aconteceu 

em uma área que teoricamente já era pública, ou seja, não estamos falando 

somente de espaços (ruas e vias de circulação) que deveriam ser incorporados ao 

tecido urbano com a produção desse empreendimento, mas de uma área que já era, 

efetivamente, pública, posto se tratar de um terreno que ficou como área livre 

quando da produção do conjunto Cidade Satélite e que, dessa forma, deveria ser 

ocupada por algum equipamento de lazer destinado a todos os moradores desse 

conjunto, mas que, entretanto, foi ocupado por condomínio horizontal.   
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Tal realidade deve-se ao fato de que quando da produção do conjunto Cidade 

Satélite em 1982, as áreas que se destinaram ao uso público não ficaram em nome 

da prefeitura, mas do INOCOOP que realizou a produção do conjunto, e este, anos 

depois, vendeu essas áreas a empresa que produziu o condomínio. O que vale 

mencionar diante dessa situação, não é somente a sua situação de irregularidade, 

mas, o fato de que, em nenhum momento, a administração municipal contestou a 

produção de empreendimentos em áreas públicas o que, por conseqüência, pode 

abrir o precedente para que isso se repita em outras áreas desse conjunto.   

É importante destacar que ao lado do condomínio Canto dos Pássaros 

verificamos uma realidade similar, pois em mais um terreno que teoricamente 

deveria ser público, encontra-se em processo de conclusão um grande condomínio 

vertical da empresa Capuche, empreendimento que possui seis torres e irá privatizar 

uma grande área por onde anteriormente circulavam os moradores desse conjunto.    

Aliás, a privatização de espaços públicos é uma realidade constante no 

conjunto Cidade Satélite, sendo que isto ocorre não somente em função dos 

condomínios verticais e horizontais. Em vários trechos do conjunto, encontramos 

áreas que deveriam estar dispostas à sociedade, mas, que, no entanto, estão 

fechadas por cercas que foram colocadas por moradores das áreas próximas. 

Geralmente, essas áreas são utilizadas para o cultivo de plantas e para servirem 

como espaços de lazer privados, e os moradores justificam o seu fechamento pelo 

simples motivo de que elas se encontram em frente às suas residências e eles 

querem protegê-la contra a ação de vândalos, tal fato na realidade vem contribuindo, 

ainda mais, para a privatização da cidade.  

Um outro aspecto que evidencia a privatização dos espaços públicos pelos 

condomínios horizontais é a impermeabilidade do tecido urbano, Impermeabilidade 

esta, aqui entendida como a impossibilidade de os cidadãos transitarem livremente 

pela cidade, em virtude da existência de barreiras físicas que os impedem.   

Em Natal, a questão da impermeabilidade do tecido urbano adquire contornos 

mais agravantes, posto que os condomínios horizontais não se localizam em áreas 

distantes do seu tecido urbano constituído, onde não há circulação de pessoas, 

como ocorre em muitas cidades do Brasil, mas em áreas periféricas da cidade, nas 

quais já havia um processo de ocupação e as pessoas utilizavam esses espaços 

para realizar seus percursos diários. A única exceção a esta realidade é o 

condomínio Flora Boulevard, que embora se aproprie dos espaços públicos, se 
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localiza em uma área relativamente distante do tecido da cidade, na qual não há um 

processo de ocupação, o que, dessa maneira, não revela os impactos da 

impermeabilidade, pelo menos enquanto esta área se mantiver sem ocupação 

efetiva. 

Nos demais condomínios horizontais de Natal a questão da impermeabilidade 

urbana aparece como um fato concreto, pois estes surgem em áreas que já 

conheciam um processo de ocupação, nas quais constatamos que os muros e as 

barreiras erguidas impossibilitam o livre transito dos citadinos.    

Em Pirangi, a impermeabilidade do tecido urbano mudou a vida daqueles que 

residem nas adjacências e nas ruas Jornalista Sebastião Gomes de Carvalho e Alto 

do Monte Belo, localizadas nos fundos do condomínio Porto Boulevard, pois as 

pessoas que aí vivem tiveram que mudar os seus percursos diários em função das 

barreiras desse condomínio (Figura 53). Segundo uma moradora dessa área, o 

simples fato de comprar pão, deixar as crianças na escola ou ter que ir ao posto de 

saúde tornou-se um transtorno, uma vez que o percurso fácil de outrora foi 

redimensionado, de modo que agora ela se vê obrigada a contornar todo o 

condomínio para ter acesso a avenida Porto de Pedras, onde se localizam muitos 

equipamentos de serviço que servem aos moradores dessa área.  

Figura 53 – Rua Alto do Monte Belo acaba no muro Porto Boulevard. 
Fonte – Tavares, 2009. 
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Em Ponta Negra, os moradores comentam que as ruas das Marianas, São 

Gonçalo e Morro Branco (Figura, 54), já existentes antes da produção do 

condomínio Ponta Negra Boulevard foram fechadas, e eles se sentem prejudicados 

por que o acesso que já não era fácil tornou-se ainda pior, principalmente, para 

quem quer se deslocar para alguma localidade do outro lado do condomínio, pois é 

preciso realizar um longo percurso contornando todo o muro até chegar a locais 

como ponto de ônibus ou posto de saúde. Segundo os moradores de todas as três 

ruas, isto somente foi possível, porque os moradores do condomínio Ponta Negra 

Boulevard são ricos e eles são pobres que não dispõem de condições de reivindicar 

contra o fechamento das ruas.   

Figura 54 – Rua São Gonçalo acaba no muro do Ponta Negra Boulevard. 
Fonte – Tavares, 2009. 

No conjunto Cidade Satélite, a expansão desses empreendimentos em áreas 

que já eram “teoricamente públicas”, conforme revelado anteriormente, revoltou 

muitos moradores. Um morador relata que quando começaram a construção dos 

primeiros empreendimentos, muitos até se questionavam a respeito da possível 

ilegalidade dos condomínios, pois na mente deles esta era uma área pública e que, 

por isso, não deveria receber este tipo de construção. 
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Segundo moradores das proximidades do condomínio, esta era uma área por 

onde as pessoas transitavam com grande frequência o que tornou-se impossível 

devido a expansão dos condomínios (ele está se referindo a todos os condomínios 

da área, horizontais e verticais), de modo que agora é preciso fazer outro percurso, 

que é mais longo do que o anterior, para se ter acesso a outros pontos desse 

conjunto. Além disso, destaca que a área apropriada pelos condomínios servia 

anteriormente como espaço de lazer, pois existia um campo de futebol onde os 

moradores desse conjunto reuniam-se todos os finais de tarde para “baterem uma 

pelada”.   

O caso mais grave de impermeabilidade urbana é, sem dúvidas alguma, o do 

bairro de Candelária, e isto não somente pelo fato de nele se localizar a maioria dos 

condomínios horizontais da cidade, mas também porque estes se encontram muito 

próximos uns dos outros o que, por sua vez, superdimensiona a impermeabilidade 

da malha urbana.   

Neste bairro, a localização de forma contígua dos condomínios Green Village, 

Green Woods, de uma lagoa de captação e mais a privatização, anteriormente 

destacada, de uma área verde, localizada entre estes condomínios, possibilitou a 

formação de um cinturão de concreto que se estende por aproximadamente 550 

metros, tornando a malha urbana impermeável e, por conseguinte, dificultando 

maciçamente a vida dos que residem nas ruas existentes por trás dos condomínios e 

que precisam ter acesso à avenida Jaguarari ou ao bairro Candelária. Neste caso, 

trata-se da população de dois bairros, Cidade Nova e Cidade da Esperança, que 

foram sumamente prejudicadas com a implantação desses condomínios, pois 

praticamente todas as ruas que davam acesso à Candelária, local onde muitos 

trabalham, foram fechadas (Figuras 55, 56 e 57). De acordo com uma moradora da 

rua Doutor César Cabral, para se conseguir chegar até este bairro pela avenida 

Jaguarari, os moradores ao contornarem os condomínios são obrigados a 

caminharem por mais de vinte minutos o que nos dias de chuva piora ainda mais, 

pois um dos acessos a avenida Jaguarari fica completamente inundado, tendo os 

moradores que aumentar o percurso que já é longo demais. De acordo com os 

moradores, esta situação poderia ser evitada se Prefeitura atendesse às 

reivindicações dos moradores, que pedem que a área existente entre o Green 

Village e o Green Woods, que é publica, fique livre para circulação de toda a 

sociedade.  
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A impermeabilidade do tecido urbano proporcionada por esse cinturão de 

concreto fica ainda mais evidente quando constatamos que a área total ocupada 

corresponde a aproximadamente 25 hectares, ou seja, são mais de 250 mil metros 

quadrados por onde não se é possível transitar livremente, pois não existe uma 

única via pública de circulação.  

O trecho dessa área em que a malha urbana torna-se mais impermeável é o 

que compreende a rua Manoel de Castro com a rua Nelson Geraldo Freire, já que 

além da existência desse cinturão de concreto do lado direito, há ainda uma outra 

barreira física formada pelos condomínios West Park Boulevard e West Side 

Boulevard, ambos localizados em frente a estas ruas. Dessa forma, os moradores 

desse trecho estão praticamente cercados por barreiras físicas que os impedem, ou 

no mínimo dificultam, o seu deslocamento pelo próprio bairro. Um morador dessa 

área resume muito bem esta questão, ao dizer que, “hoje em dia, a Cidade Nova 

está toda cercada”. 

Figura 55 – Rua Josebias Costa Barreto acaba no muro do Green Woods. 
Fonte – Tavares, 2009. 
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Figura 56 – Rua Francisco Varela acaba no muro do Green Woods. 
Fonte – Tavares, 2009. 

Figura 57 – Rua Manoel Castro acaba no muro do Green Woods. 
Fonte – Tavares, 2009. 

Diante da realidade ora exposta, podemos afirmar que os condomínios 

horizontais vêm transformando as áreas em que surgem em espaços impermeáveis, 

impermeabilidade esta evidenciada tanto em função das novas ruas e áreas verdes 
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que deveriam surgir a partir da produção dos condomínios horizontais, mas que são 

apropriadas exclusivamente por uma minoria, como também, quanto por meio 

daquelas ruas que não tem a sua continuidade dada sequência.  

Neste sentido, verificamos que são nove as ruas27 que acabam ou são 

interrompidas pelos muros dos condomínios que simplesmente ignoram o traçado 

urbano existente. Assim, o que deveria ser a continuidade desse traçado acaba no 

muro de um condomínio, ou seja, Natal vem se expandindo sem que novas ruas 

sejam acrescentadas à malha urbana constituída e sem que as que já existem tenha 

a sua continuidade garantida, o que, consequentemente, vem causando transtornos 

à população localizada no entorno dos condomínios, pois estas viram seus 

percursos se duplicarem em virtude dos muros desses empreendimentos. 

Tal circunstância é mais preocupante porque os condomínios horizontais se 

expandem em áreas que já apresentavam ruas constituídas e que dentro da lógica 

da expansão urbana estas teriam sua continuidade dada seqüência, mas, entretanto 

acabam no muro de um condomínio. São logradouros públicos como, por exemplo, a 

avenida dos Potiguares que cortando seis bairros da cidade (Lagoa Nova, Dix-Sept 

Rosado, N. Sra. de Nazaré, Cidade da Esperança, Candelária e Cidade Nova) tem 

sua continuidade interrompida pelo muro do condomínio West Park Boulevard 

(Figura, 58), sendo que o mais interessante nesta situação é que a referida avenida 

continua no trecho seguinte, ou seja, ela apenas deixa de existir quando encontra o 

muro do condomínio.   

                                                
27 Todas as ruas que acabam ou são interrompidas pelo muro de um condomínio horizontal: as rua 
São Gonçalo, das Marianas e Morro Branco acabam no muro do Ponta Negra Boulevard; a rua Alto 
do Monte Belo acaba no muro do Porto Boulevard; a rua Estância Velha acaba no portão de entrada 
do Condomínio Vila dos lagos; a Avenida dos Potiguares é interrompida pelo  muro do West Park 
Boulevard, continuando do outro lado do condomínio; as ruas Doutor César Cabral, Francisco Varela, 
Josebias Costa Barreto e Manoel Castro acabam no muro do Green Woods.     
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Figura 58 – Av. dos Potiguares sendo interrompida pelo muro do West Park 
Boulevard. 
Fonte – Tavares, 2008. 

No que concerne aos impactos ambientais proporcionados pelos condomínios 

horizontais é preciso dizer que praticamente todos os empreendimentos da cidade, a 

única exceção é o condomínio Canto dos Pássaros, foram produzidos em áreas que 

apresentavam uma rica vegetação nativa. Então, de início podemos dizer que a 

produção desses empreendimentos ocorreu destruindo e sobrepujando áreas 

naturais que possuem um inestimável patrimônio de vegetação de dunas e que se 

apresentavam como importantes ecossistemas litorâneos, pois abrigavam uma 

grande diversidade de espécies vegetais e animais.   

Há ainda que se destacar que sete condomínios horizontais estão localizados 

em áreas limítrofes de importantes Zonas de Proteção Ambiental (ZPA´s)28 da 

cidade (Figura 59), o que pode abrir caminho para que esse precioso ecossistema 

                                                
28 De acordo com Nunes (2006), as ZPA’s têm como principal objetivo a preservação e recuperação 
do meio ambiente e ainda restringem a ocupação do solo urbano nessas, as ZPA’s de Natal são: 28

ZPA-01 Campo Dunar dos bairros de Pitimbú, Candelária e Cidade Nova, ZPA-02 Parque Estadual 
Dunas de Natal e Área de Tabuleiro litorâneo adjacente ao parque (Av. Engenheiro Roberto Freire), 
ZPA-03 Área entre o Rio Pitimbú e Av. dos Caiapós (Conjunto Habitacional Cidade Satélite), ZPA-04 
Campo Dunar dos Bairros Guarapes e Planalto, ZPA-05 Ecossistemas de Dunas e Lagoas do bairro 
de Ponta Negra (Região de Lagoinha), ZPA-06 Morro do Careca e dunas associadas, ZPA-07 Forte 
dos Reis Magos e seu entorno, ZPA-08 Ecossistema Manguezal e estuário do Rio Potengi (margem 
esquerda), ZPA-09 Ecossistemas de Lagoas e Dunas ao longo do Rio Doce e ZPA-10 Encostas 
dunares adjacentes ao Farol de Mãe Luiza e seu entorno, entre a Via Costeira e a Av. João XXIII.   
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seja ocupado de maneira irregular. Aliás, esta realidade já é verificada nas 

proximidades da ZPA-01 no bairro Candelária, que hoje se encontra invadida por 

diversas construções irregulares e em alguns pontos está tomada pelo lixo domiciliar 

e de construções próximas (Figura, 60). Neste caso, tanto falta fiscalização por parte 

dos órgãos públicos quanto consciência por parte dos moradores que simplesmente 

ignoram a presença de placas que avisam que é proibido jogar lixo no local.  

   Figura 59 – Condomínios horizontais nas proximidades da ZPA’s de Natal. 
   Fonte: Natal, 2007. Trabalhado por Joseara de Paula. 
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  Figura 60 – Vista aérea de ZPA-01 invadida por construções ilegais. 
Fonte: Jaeci 

Não obstante, três condomínios horizontais de Natal estão localizados dentro 

de ZPA’s, são eles: o Flora Boulevard, o Vila dos Lagos e o Parco Dellaveritá. O 

primeiro, o Flora Boulevard, foi produzido em uma área pertencente a ZPA 6, em 

Ponta Negra, o que, conforme demonstrado anteriormente, gerou muitas discussões 

entre Ministério Público e a empresa Ecocil, pois segundo os especialistas esta área 

é de extrema importância para Natal, posto que é uma das principais responsáveis 

pela captação das águas da chuva que servem para reabastecer o seu lençol 

freático. O Vila dos lagos, por sua vez, também se localiza na ZPA 6, sendo que 

diferente do que ocorreu com o Flora Boulevard, não constatamos nenhuma 

movimentação no sentido de contestar a construção desse condomínio, que 

conforme destacado anteriormente, possui uma lagoa natural como forma de lazer 

para seus moradores (Figura 61).   

Por sua vez, o condomínio Parco Dellaveritá ocupa uma área da ZPA 3 

(Figura 62) que fica praticamente as margens do Rio Pitimbú, o que pode acarretar 

em maiores problemas, como, por exemplo, o assoreamento do rio. Vale destacar 

que durante as nossas visitas a SEMURB não conseguimos ter acesso ao processo 

que autoriza produção do condomínio, pois o mesmo sempre estava indisponível ou 

não era localizado pelos técnicos desse órgão.     
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  Figura 61 – Condomínios horizontais ocupando área da ZPA’s 5 no bairro Ponta Negra. 
  Fonte: Natal, 2007. Trabalhado por Joseara de Paula. 
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  Figura 62 – Condomínios horizontais ocupando área da ZPA’s 3 no bairro Pintibú. 
  Fonte: Natal, 2007. Trabalhado por Joseara de Paula.

Ainda constatamos que cerca de 90% dos condomínios horizontais da cidade 

ocupam áreas que outrora cumpriam a função de realimentação e recarga do 

aquífero subterrâneo através da infiltração das águas pluviais. De acordo com Nunes 

(2006), esta questão da recarga das águas subterrâneas é de extrema importância 

para Natal, tendo em vista que 60% da água consumida na cidade é proveniente 

desses aquíferos, ou seja, a maior parte da população depende da água potável 

retirada de poços tubulares localizados no interior da cidade para seu abastecimento 

diário. Dessa forma, se a expansão desses empreendimentos continuar depredando 
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essas áreas podemos, em futuro próximo, prejudicar ainda mais a qualidade de 

nossa água, bem como a qualidade de vida da nossa população.  

Além disso, cabe destacar que essas áreas ainda eram de extrema 

importância para a drenagem da cidade, pois Natal depende de sua drenagem 

natural para que o seu sistema de drenagem urbana não fique, ainda mais, 

sobrecarregado e venha a causar, assim, maiores problemas para sua população 

como inundações e cheias nos períodos de chuva.  

Uma outra implicação ambiental proporcionada pelos condomínios horizontais 

é o fato de que mesmo estando localizados em áreas altamente susceptíveis a 

infiltração de águas, esses empreendimentos, em sua maioria, não se apresentam 

servidos pela rede geral de esgotos, ou seja, eles possuem apenas fossas sépticas 

que não se sabe ao certo se são pelo menos vedadas. Tal aspecto é extremamente 

preocupante, pois essas fossas podem estar contribuindo para a poluição das águas 

subterrâneas que abastecem a cidade através de seus efluentes. Nesse sentido, é 

preciso destacar que Natal tem entre 30 e 40 poços (Anexo b) desativados em 

virtude desses se encontrarem poluídos com altos níveis de nitrato. 

Neste ponto, ressaltamos que a construção dos primeiros condomínios 

horizontais já começa a apresentar as consequências de uma ocupação 

desordenada, e isto porque constatamos que no condomínio Green Woods a água 

retirada de poços tubulares para o abastecimento de sua população, já apresenta 

altos índices de contaminação por nitrato. Tal realidade pode ser uma prova de que 

esses condomínios não possuem fossas sépticas vedadas, que pelo menos 

impedem o contato de seus efluentes com o lençol freático.  

Em suma, todas essas questões levantadas ao longo desse tópico: alteração 

no uso do solo, mudanças na estrutura e no padrão de segregação da cidade, 

tendência à formação de espaços homogêneos, fragmentação do tecido urbano, 

privatização da cidade e impactos ambientais, nos permitem dizer que o processo de 

produção do espaço a partir dos condomínios horizontais traz em seu bojo 

profundas transformações socioespaciais para a cidade de Natal.  
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CONSIDERAÇOES FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao desenvolvermos a presente pesquisa procuramos analisar a expansão e 

as transformações socioespaciais engendradas pelos condomínios horizontais 

fechados no espaço urbano de Natal, no período compreendido entre 1995 e 2009, 

identificando ainda quais são os aspectos que determinam a expansão desses 

empreendimentos, como se processa a vida intramuros e quais são os fatores que 

influenciam os grupos sociais a escolherem um condomínio horizontal como local de 

moradia.    

Para consecução do presente trabalho, estruturamos a nossa pesquisa em 

torno da realização de entrevistas com os principais agentes envolvidos nesse 

processo, as incorporadoras, as construtoras, as corretoras de imóveis, os 

administradores dos condomínios, bem como os moradores dos condomínios e das 

áreas do entorno. Além disso, realizamos pesquisa documental em órgãos diversos, 

tais como: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB), 

7° Ofício de Notas de Natal, Sindicato dos Construt ores Civil de Natal 

(SINDUSCON) e Agência Reguladora de Serviço de Saneamento Básico do 

Município do Natal (ARSBAN), com a finalidade de levantarmos dados diversos que 

nos possibilitassem compreender a expansão dos condomínios horizontais em Natal.   

 Em nossas discussões teóricas, atinamos inicialmente em torno da 

perspectiva analítica da produção social do espaço, considerando a sua relevância à 

compreensão da cidade, enquanto construção espacial reveladora das contradições 

da sociedade capitalista. Nesse sentido, Gottdiener (1997, p. 29) expõe que as 

transformações socioespaciais na cidade “são reguladas pela lógica da acumulação 

do capital, e o resultado numa sociedade capitalista é desenvolvimento desigual de 

injustiças sociais que são distribuídas espacialmente”.       

Também foram de grande importância as reflexões a respeito dos agentes 

sociais produtores do espaço urbano, mais especificamente o capital imobiliário e o 

Estado, pois nos permitiu compreender a lógica e os interesses que permeiam a 

expansão dos condomínios horizontais na cidade. Nessa instância, constatamos a 

importância do Estado no avanço desses empreendimentos, já que com o intuito de 

beneficiar os investimentos do capital imobiliário produziu ampla infraestrutura nas 

áreas que interessavam ao setor; e do capital imobiliário que com o objetivo de 
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promover seus empreendimentos vem fazendo uso exacerbado do marketing em 

torno da questão ambiental e da segurança, bem como vem usando práticas 

especulativas que se revelaram por meio da retenção de lotes para uma 

comercialização futura com altos lucros. Assim, evidenciamos que a produção do 

espaço por meio dos condomínios horizontais vem ocorrendo para atender aos 

interesses do setor imobiliário, pois conforme pontua Sobarzo (2006, p. 101), os 

condomínios horizontais contribuem “na sua materialização para o processo de 

acumulação de capital”. 

As discussões teóricas objetivando compreender as principais características 

dos condomínios horizontais abordou inicialmente as questões atinentes aos 

instrumentos jurídicos que os regulamentam. Nesse aspecto, demonstramos que 

muitas municipalidades, inclusive Natal, vêm aprovando esses condomínios 

fundamentados nas Leis Federais 4591/64 e 6766/79, que em suas funções não 

abarcam tais empreendimentos o que nos levou a questionar a possível legalidade 

dos condomínios horizontais. Em seguida, ao nos reportamos às diferentes noções 

acerca do processo de autosegregação existentes nas cidades, evidenciamos que 

os condomínios horizontais engendram práticas segregacionistas, considerando que 

suas principais características, grandes muros e amplos sistemas de segurança, por 

exemplo, possibilitam que os grupos sociais que optam por essa nova forma de 

habitat urbano mantenham distância das classes sociais menos favorecidas e do 

contato com a diversidade social da cidade, ou seja, de tudo o que é considerado 

como diferente.  

Ainda no que concerne à questão da segurança, evidenciamos que esses 

condomínios têm um forte apelo a uma arquitetura defensiva, porquanto, em geral 

eles são rodeados por grandes muros com cercas elétricas, apresentam guaritas 

para controlar a entrada de pessoas, possuem sistemas de vigilância com câmeras, 

sensores, alarmes dentre outros artefatos segurança, ou seja, esses espaços são 

verdadeiras fortalezas apresentadas à sociedade como sendo a solução para todos 

os problemas da violência urbana. 

  A partir da análise do processo de urbanização de Natal, pudemos verificar o 

contexto em que se inicia a produção dos condomínios horizontais, bem como quais 

foram às transformações ocorridas nas formas de moradia das classes média e alta 

da cidade desde o início do século, quando tínhamos esses segmentos residiam na 

Cidade Alta, passando pela criação da Cidade Nova (atualmente Petrópolis e Tirol) e 
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pela expansão da verticalização, até chegarmos aos dias atuais, quando temos a 

produção dos condomínios horizontais em áreas periféricas da cidade.   

O desenvolvimento de nossa pesquisa de campo nos possibilitou 

compreender que os aspectos que foram e que ainda são determinantes para a 

expansão dos condomínios horizontais em Natal, são: a formação de uma demanda 

solvável, que se apresenta disposta a consumir essa nova forma de habitat urbano; 

a existência de um considerável volume de terras em áreas próximas às principais 

vias de circulação da cidade; a capitalização do setor imobiliário; o surgimento de 

novos pontos de comércio e de serviços em áreas distantes da antiga área central, 

tais como: Hipermercados, shopping centers; a atuação marcante do Estado no 

sentido de dotar de uma infraestrutura básica as áreas de implantação desses 

condomínios horizontais; e o baixo custo dessa modalidade de empreendimento.  

Diante dessas circunstâncias, verificamos a produção do primeiro condomínio 

horizontal de Natal, trata-se do condomínio Green Village que, lançado em 1995, 

pela FBF Empreendimentos, constituiu-se num marco para o setor imobiliário, uma 

vez que desde então constatamos o avanço desses empreendimentos no seio do 

mercado como uma forma rentável de reprodução do capital imobiliário.  

Depois de alguns percalços, esse condomínio ganhou notoriedade no seio da 

sociedade natalense, passando esta a vê-lo como sinônimo de um novo modo de 

vida mais voltado para o contato com o verde e que ainda possui ampla segurança. 

Na verdade, esse condomínio adquiriu status social, tornando-se, então, 

extremamente atrativo para segmentos médio a alto da cidade. Desse modo, 

verificamos que os grupos sociais procuram essa forma de moradia não só por 

causa da segurança, dos espaços verdes e de suas áreas de lazer, ou seja, não 

apenas em busca de uma melhor qualidade de vida, mas, também devido ao status

social, de modo que evidenciamos que morar em espaços homogêneos destinados 

somente à elite desperta o interesse de muitas pessoas da sociedade natalense. 

Diante disso, asseveramos que a moradia se reveste de um forte apelo consumista e 

passa a ser entendida como um meio, uma condição para que as pessoas se firmem 

na sociedade.  

A tão esperada convivência com pessoas da mesma classe socioeconômica 

não garantiu, todavia, uma vida harmoniosa no interior dos condomínios, 

considerando que constatamos a existência de inúmeros conflitos sociais entre os 

moradores, sobretudo, os conflitos entre vizinhos e adolescentes, que desmontam 
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aquela pretensa imagem que os empreendedores imobiliários nos passam a respeito 

desses empreendimentos.     

Depois do sucesso alcançado pelo Green Village, verificamos que outros 

empreendimentos começam ser produzidos, tanto pela FBF Empreendimentos, 

quanto por outras empresas que encorajadas pelo êxito alcançado pelos primeiros 

condomínios passam a investir nessa tipologia de moradia. Nesse sentido, é preciso 

destacar que o capital imobiliário começou a investir nesses empreendimentos por 

que percebeu o quanto eles eram e são lucrativos, principalmente pela rápida 

comercialização dos lotes e pelo rápido retorno do capital investido inicialmente.   

Durante a pesquisa de campo, constatamos que os condomínios horizontais 

vêm se expandido em áreas não constituídas da cidade, quer dizer a produção 

desses condomínios vem ocorrendo dentro de um quadro de produção do espaço 

urbano. Esta realidade traz em seu bojo profundas transformações no que diz 

respeito ao uso do solo, pois essas áreas da cidade até então não conheciam um 

uso do solo mais dinâmico nem a produção de empreendimentos destinados às 

populações mais aquinhoadas da sociedade natalense.  

Ao se expandirem em área periféricas da cidade junto a bairros populares 

e/ou favelas, os condomínios horizontais vêm colocando à prova a noção de 

periferia, sinônimos de pobreza principalmente, que caracterizou a produção do 

espaço urbano natalense, uma vez que empreendimentos destinados aos 

segmentos mais abastados da sociedade são cada vez mais frequentes nessa parte 

da cidade. Assim, constatamos que ocorrem mudanças no que concerne ao padrão 

de segregação socioespacial da cidade, considerando que os diferentes grupos 

sociais passam a viver lado a lado sem constituírem relações entre si, já que estão 

separados pelos muros e pelos modernos sistemas de seguranças dos condomínios 

(CALDEIRA, 2005).   

Dessa proximidade entre os segmentos das classes média e alta da 

sociedade com os de menor poder aquisitivo pudemos constatar emergência de 

inúmeros conflitos sociais. Por um lado, são os moradores dos condomínios que 

reclamam que as áreas do entorno são perigosas e que as pessoas que aí residem 

põem lixo nos muros do condomínio e que muitas vezes ficam até altas horas com 

sons ligados o que vem causando transtornos aos condôminos; por outro, foram os 

moradores do entorno que reclamaram dos abusos cometidos pelos seguranças dos 
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condomínios, do mau cheiro produzido pelos depósitos de lixo que, em geral ficam 

do lado de fora dos condomínios, e do fechamento de inúmeras ruas pelos muros.  

Uma consequência da produção desses enclaves fortificados (CALDEIRA, 

2005), conforme constatamos na pesquisa de campo, é a apropriação dos espaços 

públicos e a impermeabilidade do tecido urbano por meio da não abertura de novos 

logradouros públicos e do fechamento de outros já existentes. Tal realidade foi 

verificada em todos os condomínios da cidade, de modo que podemos afirmar que 

esses empreendimentos vêm contribuindo para a privatização dos espaços públicos 

o que, por conseguinte vêm impedindo que os grupos sociais circulem livremente 

pela cidade, sobretudo, aquelas populações que já residiam em áreas próximas aos 

condomínios.       

Ainda verificamos que os condomínios horizontais apresentam diversas 

implicações ambientais, estas se apresentam relacionadas tanto a sua proximidade 

em relação às ZPA’s da cidade, quanto pela produção de condomínios dentro das 

próprias ZPA’s, sendo esta a situação de três condomínios da cidade (Flora 

Boulevard, Vila dos lagos e Paco Dellaveritá). As consequências desse processo de 

ocupação desordenada são, sobretudo, a devastação de áreas de grande patrimônio 

natural, a ocupação de espaços que anteriormente eram responsáveis pela recarga 

do lençol freático da cidade e a contaminação do lençol freático pelos efluentes de 

suas fossas, uma vez que a maioria dos condomínios não se apresentam 

conectados ao sistema de esgotamento sanitário.         

Concluímos nossa pesquisa reiterando que os condomínios horizontais se 

constituem em um produto consolidado no seio do mercado imobiliário, tanto é assim 

que desde que o primeiro condomínio horizontal foi lançado presenciamos a 

continuação desse processo e acreditamos que ele continuará por mais alguns 

anos, sobretudo, porque ainda existe um volume de terras a serem ocupadas, 

principalmente, nos limites de Ponta Negra com Nova Parnamirm.  

Além disso, destacamos que novas áreas entraram no circuito de produção 

dos investidores imobiliários. Este é o caso de algumas localidades da zona norte 

que beneficiadas por obras públicas, por exemplo, a construção da ponte Newton 

Navarro, tornaram-se atraentes para os investidores imobiliários. 

Assim, entendemos que a zona norte se apresenta como um eixo a ser 

considerado na expansão dos condomínios horizontais, principalmente, ao longo das 

vias que dão acesso a ponte supracitada, pois além da acessibilidade proporcionada 
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pela obra, existe um grande volume de terras ainda não loteadas que apresentam 

boas condições para a produção desses empreendimentos.        

É preciso destacar que antes mesmo de presenciarmos um esgotamento de 

terras com condições para a produção desses empreendimentos no município de 

Natal, constatamos que o capital imobiliário começou a procurar novos espaços, 

produzindo, assim, condomínios horizontais em áreas próximas da zona de sul da 

cidade, ou de suas principais vias de circulação, sendo que Parnamirim, mais 

precisamente a área que compreende Nova Parnamirim29, é uma evidência concreta 

desse processo.  

Nossa perspectiva é que os condomínios horizontais avancem ainda mais 

para outros municípios próximos da cidade de Natal, como já vem ocorrendo em 

Macaíba e Extremoz. Nesse caso, trata-se de condomínios horizontais com 

propostas distintas. Os condomínios que estão sendo produzidos em Macaíba 

aparecem relacionados com uma segunda residência e apresentam características 

de casa de campo; já os condomínios de Extremoz, por sua vez, embora também 

tenham características de segunda residência, aparecem relacionados a um 

ambiente litorâneo, ou seja, são de residências de veraneio.  

Diante do que foi exposto ao longo deste trabalho podemos afirmar que a 

produção do espaço urbano de Natal por meio dos condomínios horizontais vem 

promovendo o advento de uma nova realidade socioespacial para a cidade, a qual 

se revela por meio da produção de empreendimentos de classe média e alta em 

áreas periféricas, pela privatização dos espaços públicos, pela fragmentação da 

malha urbana e pelo surgimento de um novo padrão de segregação. Nesse 

contexto, evidenciamos o quão é complexo o processo de produção do espaço 

urbano por meio dessa nova forma de habitat urbano e como ele põe em relevo as 

contradições e conflitos presentes na sociedade capitalista.        

Finalizamos nossa pesquisa entendendo que um trabalho nunca termina 

quando o pesquisador expõe suas últimas considerações, uma vez que suas 

exposições servirão de reflexões para a elaboração de futuros trabalhos. Então, não 

consideramos esgotadas as discussões ora arroladas, principalmente porque o 

espaço geográfico está em permanente processo de transformação, contudo, 

esperamos ter dado nossa contribuição para refletirmos a respeito dessa realidade 

                                                
29 Nova Parnamirim é na realidade produto da expansão urbana de Natal. Para compreensão desse 
processo ver os trabalhos de Souza (2004) e Nicolau (2008).    
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socioespacial que ora se processa na cidade de Natal, capital do Rio Grande do 

Norte. 
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ANEXO A: REPORTAGENS SOBRE AS DISPUSTAS JUDICIAIS 
ENVOLVENDO MINITÉRIO PÚBLICO E A EMPRESA ECOCIL 

ECOCIL RETOMA OBRA EM LAGOINHA 

 

Ecocil retoma obra em Lagoinha  

Ponto para a Ecocil. Numa nova decisão judicial, obtida no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), a construtora conseguiu reaver o direito de continuar uma obra 
iniciada na Lagoinha. Ontem mesmo a empresa anunciou a retomada da construção 
do condomínio localizado numa das subzonas da área que é a 5a Zona de Proteção 
Ambiental de Natal. A decisão foi dada pelo presidente do STJ, o ministro Edson 
Carvalho Vidigal.  

Na sentença, ele determinou a suspensão de liminar concedida pela 4a Vara de 
Fazenda Pública (que impedia a construção) e determinou que a partir de agora só a 
3a Vara Federal pode decidir sobre o caso. Edson Vidigal entendeu - como alegou a 
Ecocil - que houve conflito de competência no caso. O Ministério Público Estadual 
tomou conhecimento da decisão e já começou a trabalhar para demolir o atual 
cenário que a Ecocil tenta manter.  

A estratégia da construtora para rever o direito à construção de seu empreendimento 
foi dupla. O advogado Gleydson Oliveira procurou tanto o STJ quanto o Tribunal de 
Justiça do Estado (TJ-RN) para tentar suspender os efeitos de uma liminar obtida na 
4a Vara de Fazenda Pública. Essa sentença determinou a manutenção de um 
embargo promovido pelo Ibama contra a Ecocil. Na quarta-feira à noite, a Ecocil 
ficou sabendo que o STJ respondeu positivamente à sua solicitação.  

Na argumentação foi apontado um conflito de competência e que a 3a Vara Federal, 
que já havia dado uma decisão favorável à Ecocil, era a instância competente para 
julgar o caso; não a 4a Vara de Fazenda Pública. “No STJ, a Ecocil sustentou que 
essas matérias têm que ser decididas por um juiz federal”, ressaltou o advogado 
Gleydson Oliveira.O diretor da Ecocil, Silvio Bezerra, declarou que “a empresa vai 
cumprir o que a Justiça decidiu”. “Nós temos a convicção de que o empreendimento 
está legalizado. Vamos dar um exemplo a Natal de como se faz um empreendimento 
ecologicamente correto”, afirmou.  

MP já pediu à Justiça Federal para rever decisão  

A Promotoria do Meio Ambiente, representada pela promotora Rossana Sudário, não 
ficou parada ante a decisão que deu à Ecocil o direito de retomar a construção de 
um condomínio na área da Lagoinha. Em associação com o Ministério Público 
Federal, foram produzidas duas petições: uma endereçada ao juiz Francisco Barros 
Dias; outra à 4a Vara de Fazenda Pública. A primeira pede que o juiz aprecie o 
pedido de liminar que foi impetrado junto à Justiça Estadual.  
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Esse pedido resultou numa decisão que suspendeu as obras realizadas pela Ecocil 
na Lagoinha, mas foi derrubada ontem, com a decisão do Superior Tribunal e Justiça 
(STJ). A segunda petição visa o envio do processo que está na 4a Vara de Fazenda 
Pública para a 3a Vara Federal. A intenção é que - o mais rápido possível - o juiz 
Francisco Barros Dias possa avaliar a questão.  

Em âmbito estadual, o Ministério Público vai estudar melhor a decisão do STJ. 
“Estamos analisando a decisão para podermos tomar as providências cabíveis”, 
disse a promotora Rossana Sudário. Ela esclareceu que no pedido de liminar que a 
primeira petição requer que seja apreciado, é solicitado o embargo da obra da Ecocil 
e a suspensão da concessão de novas licenças na área. Rossana Sudário disse 
acreditar numa decisão favorável. “Estou confiante”. Complementando a batalha 
pela preservação da área da Lagoinha, Ibama, Ministério Público e UFRN devem 
concluir (ainda esta semana) o esboço de um projeto de preservação que será 
apresentado dia 14 de fevereiro à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.  

Entenda o caso...  
A disputa judicial que envolve a construtora Ecocil contra o Ministério Público 
Estadual começou dia 3 de janeiro, quando o Ibama flagrou o descumprimento de 
um embargo à obra que está sendo realizada na Lagoinha. Na data, novo embargo 
foi declarado e os trabalhos novamente suspensos. A Ecocil argumentou na sua 
defesa que possuía todas as licenças necessárias à obra. O embargo permaneceu e 
a empresa foi notificada sobre a autuação feita pelo Ibama.  

Dia 20 de janeiro, a Ecocil conseguiu uma liminar que suspendeu os efeitos do 
embargo promovido pelo Ibama. A decisão foi dada pelo juiz Francisco Barros Dias, 
da 3a Vara Federal. Ele entendeu que as licenças ambientais municipais - que a 
Ecocil apresentou - eram suficientes à manutenção da obra. A alegria da retomada 
dos serviços, contanto, não durou muito. No dia 21, o Ministério Público conseguiu 
uma liminar suspendendo as obras da Ecocil.  

A liminar também assegurou a suspensão da licença ambiental que a empresa 
possuía para realizar a obra. A decisão foi muito comemorada. Completando a 
atuação judicial, o Ministério Público o Ibama e a UFRN se uniram para formular 
uma proposta para garantir a preservação total da área da Lagoinha. A deputada 
Fátima Bezerra reforçou o grupo assegurando uma audiência com a ministra do 
Meio Ambiente, Marina Silva. O encontro será dia 14 de fevereiro. Agora, com a 
decisão do STJ, o Ministério Público terá de correr atrás do prejuízo. Além dessa 
disputa judicial, a área da Lagoinha é tema de outras duas ações judiciais.  

Matéria publicada na Tribuna do Norte no dia 28/01/2005 
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Ecocil acredita que MP não tem como reverter decisão do TRF 

Karla Larissa

Obras continuam com amparo legal 
A Ecocil está confiante de que as licenças emitidas pela Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb) para a construção do condomínio fechado Flora 
Boulevard, na área da Lagoinha, são legais e a continuidade da obra é irreversível. 
A notícia de que o Ministério Público Federal vai recorrer da decisão da Terceira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRFS), em Recife, que 
reconheceu a legalidade das obras não preocupa a construtora, que acredita que o 
SuperiorTribunal de Justiça (STJ), o qual deve ser acionado mantenha a decisão do 
TRFS.  

"Segundo o STJ, todas as obras de áreas urbanas devem ter as licenças liberadas 
pelo órgão ambiental municipal, então, as licenças da Semurb são legais e eles vão 
manter a mesma decisão do TRFS", acredita Gleydson Oliveira, advogado da 
empresa no caso. 

Para Oliveira, o MPF vai continuar "insistindo" que o Instituto de Meio Ambiente e 
Recursos Renováveis (Ibama) deveria fazer a liberação, mas que a empresa vai 
apresentar a defesa que aponta que as licenças são legais. "Se o Tribunal decidisse 
que a licença não era legal, então todas as obras de Natal seriam ilegais, pois as 
licenças são emitidas pela Semurb", afirma. 

De acordo com o advogado, as obras do condomínio estão em estágio avançado e 
cerca de 70% das unidades estão comercializadas. Gleydson informou que a 
diretoria da Ecocil está em viagem. A polêmica em torno das obras é com relação à 
atribuição da competência de quem deveria emitir as licenças ambientais. O Ibama 
alega que, por ser uma Zona de proteção ambiental (ZPA), compete a ele.  

No ano passado, as obras chegaram a ser embargadas. Mas, foram reiniciadas em 
dezembro. O procurador regional da República, Antônio Edílio Magalhães Teixeira, 
irá recorrer para que a obra seja novamente suspensa. Para os ambientalistas, essa 
área da zona sul é de extrema importância para a infiltração da água das chuvas 
para o abastecimento do lençol freático de Natal.

Matéria publicada no Correio da Tarde no dia 19/10/2006.   
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ANEXO B: LISTA DOS POÇOS DESATIVADOS EM NATAL. 
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ANEXO C : QUESTIONÁRIOS APLICADOS NA REALIZAÇÃO DA 
PESQUISA

QUESTIONÁRIO 1 

Pesquisa: “Os condomínios horizontais fechados e as transformações no 
espaço urbano de Natal” 

O presente trabalho é parte constituinte de uma dissertação de mestrado que será defendida 
junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia da UFRN. 

Responsável: Matheus Augusto Avelino Tavares 

Condomínio Parque das Pedras Bloco “W” Ap. 101 – Tel: 3207-3016 – 9101-3358  

Orientador: Prof. Dr. Ademir da Costa Araújo  
Avenida Jaguarari, 5250  
Condomínio Green Towers Bloco “E” Ap. 702  - Tel: 9998-9844 

         

Entrevista com a população moradora dos Condomínios.  

No da entrevista: ______ 

Data: ______/ ______/ _______ 

A - IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (Opcional)

1. Nome: ______________________________________________________________ 
2. Endereço: ____________________________________________________________ 
3. Profissão: ____________________________________________________________ 
4. Local de Trabalho: _____________________________________________________ 
5. Naturalidade: _________________________________________________________
6. Idade: _______________________________________________________________ 

B - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA FAMÍLIA 

1. Renda familiar/salário mínimo
(    ) 4 a 5 salários               (     ) 11 salários a 15 salários         (     ) 16 a 20 salários          
(     ) 21 a 25 salários          (     ) 26 a 30 salários                      (     ) + de 30 salários 

2. Número de filhos e/ou membros da família  
(     ) nenhum          (     ) 1 a 2        (     ) 3 a 4       (      ) 5 a 6      (     ) + de 6 

3. Quantos carros possuem 
(     ) 0                      (     ) 1              (     )  2            (      ) 3            (     )+ de 4 
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C - DADOS DA PESQUISA 

1. Desde quando mora neste local? __________________________________________ 
2. Por que veio morar neste local?___________________________________________ 

Segurança (    )   Conforto (    ) Boa localização (    )  Outros (     ) Quais? 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Gosta do local onde mora?       (     ) sim             (     ) não 
3.1. Por quê? ___________________________________________________________ 
4. Você tem contato com sua vizinhança interior ao condomínio?  

Sempre (   ) Raras Vezes (   ) Nunca (   ) 

5. Você tem contato com sua vizinhança exterior ao condomínio?  

Sempre (   ) Raras Vezes (   ) Nunca (   ) 

5.1 O que você acha do entorno? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

6. Quais as vantagens e desvantagens de morar neste local? 
6.1.Vantagens: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
6.2.Desvantagens: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

7. Quais os principais problemas ou dificuldades enfrentados na moradia atual?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

8. O que deve ser feito para a solução dos problemas existentes?  
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

9. Qual a condição da sua moradia? 
(     ) própria            (     ) alugada           (     ) cedida         (     ) outras (especificar) 
_________________________________________________________________________ 
10. Caso a moradia seja própria, qual a forma de aquisição? 
(     ) recursos próprios      (     ) recursos financiados          (     ) outros (especificar) 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

11. Caso a moradia seja própria financiada, citar o(*s) agente financiador.  
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

12. Qual a área (m2) da moradia atual? ______________________________________ 

13. Enumere as dependências existentes na moradia atual: 
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______ sala(s)     ______    copa       ______ cozinha         ______ dependência 
______ quarto(s)     ______ WC          ______ suítes ______ escritório ______ 
______ Jardim interno _______ Jardim externo _______ área de serviço 
______outros (especificar) 
14.o que você acha da infra-estrutura do condomínio? 

Ótima (    )   Boa (    )   Ruim (   ). Em caso de ruim o que deve ser feito para melhorar? 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

15. Qual o tipo de moradia anterior?      (     ) casa          (     ) apartamento 

16. Gostava do local onde morava antes?    (     ) sim          (     )  não 
17.1. Por que?___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

18. Qual a condição da moradia anterior? 
(     ) própria          (     ) alugada           (     ) cedida           (    ) outra (especificar)
______________________________________________________________________  

19. O que significa residir em um condomínio horizontal? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

QUESTIONÁRIO 2 

Pesquisa: “Os condomínios horizontais fechados e as transformações no 
espaço urbano de Natal” 

O presente trabalho é parte constituinte de uma dissertação de mestrado que será defendida 
junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia da UFRN. 

Responsável: Matheus Augusto Avelino Tavares 

Condomínio Parque das Pedras Bloco “W” Ap. 101 – Tel: 3207-3016 – 9101-3358  

Orientador: Prof. Dr. Ademir da Costa Araújo  
Avenida Jaguarari, 5250  
Condomínio Green Towers Bloco “E” Ap. 702  - Tel: 9998-9844 

No da entrevista: ______ 

Data: ______/ ______/ _______ 



234

A - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  

1. Nome: ______________________________________________________________ 

2. Endereço: ____________________________________________________________ 

3. Desde quando atua em Natal: __________________________________________ 

Entrevista com as incorporadoras imobiliárias de Natal 

1 Quais o(s) motivo(s) que levou a empresa investir em condomínios horizontais? 

(    ) acesso a terra   (    ) demanda crescente   (    ) baixo investimento inicial 

(    ) rápido retorno financeiro   (    ) outros 

Comente______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2 Quais são os principais entraves para a produção de condomínios horizontais? 

______________________________________________________________________ 

3 Quais são as principais facilidades para a produção de condomínios horizontais? 

______________________________________________________________________ 

4 Em que sentido o poder público pode viabilizar a produção desses empreendimentos? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5 Quando comparado ao condomínio vertical, o horizontal é mais rentável ? Sim ou não, 
comente?__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________   

6 Qual o período de vendas de todos os lotes de um empreendimento? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

7 Dos últimos lançamentos da empresa há ainda algum lote não comercializado? 
Comente?___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

8 Em que perfil socioeconômico se enquadra os adquirentes dos lotes de um condomínio 
horizontal?___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9 Quais são as formas de pagamento mais corrente?_____________________________ 

______________________________________________________________________ 

9.1 Em caso de financiamento especificar quais são as formas?___________________ 

______________________________________________________________________ 

10 Quais são as principais estratégias utilizadas pela empresa para promoção do 
empreendimento?________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

QUESTIONÁRIO 3 

Pesquisa: “Os condomínios horizontais fechados e as transformações no 
espaço urbano de Natal” 

O presente trabalho é parte constituinte de uma dissertação de mestrado que será defendida 
junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia da UFRN. 

Responsável: Matheus Augusto Avelino Tavares 

Condomínio Parque das Pedras Bloco “W” Ap. 101 – Tel: 3207-3016 – 9101-3358  

Orientador: Prof. Dr. Ademir da Costa Araújo  
Avenida Jaguarari, 5250  
Condomínio Green Towers Bloco “E” Ap. 702  - Tel: 9998-9844 
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Entrevista com a população do entorno.  

No da entrevista: ______ 

Data: 14/01/09 

A - IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (Opcional)

1. Nome: _____________________________________________________________ 
2. Endereço: __________________________________________________________ 
3. Profissão: ___________________________________________________________ 
4. Local de Trabalho: ____________________________________________________ 
5. Naturalidade: _________________________________________________________
6. Idade: ______________________________________________________________ 

1. Renda familiar/salário mínimo
(    ) 0 ou 1 salário               (   ) 2 a 4 salários         (     ) 5 a 6 salários          
(     ) mais de 7 salários  

2. Número de membros da família  
(     ) nenhum          (     ) 1 a 2        (     ) 3 a 4       (   ) 5 a 6      (     ) + de 6 

3. Quantos carros possuem 
(     ) 0                      (     ) 1              (     )  2            (      ) 3            (   )+ de 4 

C - DADOS DA PESQUISA 

1. Desde quando mora neste local? ____________________________ 
2. O que acha da área onde mora? 
(    ) Ótima        (     ) Boa          (    ) Ruim             (    ) Péssima 
Justifique sua escolha? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. O que você acha da infra-estrutura dessa área (saneamento, pavimentação, drenagem, 
calçadas etc.) 

(    ) Ótima        (     ) Boa          (    ) Ruim             (    ) Péssima 
Justifique sua escolha? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Qual sua opinião sobre os condomínios horizontais da área?  

(    ) Ótima        (     ) Boa          (    ) Ruim             (    ) Péssima 
Justifique sua escolha? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Como ficaram seus percursos diários depois da implantação dos condomínios? 

(    ) Ótimo        (     ) Bom          (    ) Ruim             (    ) Péssimo 
Justifique sua escolha? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. O que você acha do fechamento de algumas ruas pelos muros do condomínio?_____ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________   


