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Resumo 

 Porto Alegre é hoje uma das melhores cidades brasileira para se viver, 

segundo pesquisas realizadas nos últimos anos. Conhecida mundialmente por sediar o 

Fórum Social Mundial e também por sua gestão municipal, através do Orçamento 

Participativo. Apesar da participação da população, a cidade passa por inúmeras 

transformações no que se refere ao mercado imobiliário. Assim como nas principais cidades 

da América Latina é possível observar o aumento das diversas formas de violência e 

insegurança, o que levaram a maior parte das classes altas e de maior poder aquisitivo à 

procura de moradias mais seguras. A forma de auto-isolamento defensiva fez com que o 

fenômeno de segmentação socioespacial tenha se intensificado nas últimas décadas. Esse 

isolamento produz-se através da criação de novos produtos imobiliários principalmente nas 

áreas periféricas da cidade – em muitos casos não é preciso investir em uma infra-estrutura 

inicial, tais como água, luz, esgoto e arruamento, isso só para citar como exemplo – 

surgindo assim as novas urbanizações e as novas periferias, em áreas antes consideradas 

degradadas ou longe do centro urbano. Essas áreas passam a abrigar os chamados 

condomínios fechados. A construção desse novo modelo de moradia, além da segurança 

seus moradores, busca também padrões mínimos de qualidade, como espaços de lazer e 

áreas verdes. 

Nosso objetivo é analisar as transformações espaciais e sociais que se 

manifestaram com a construção desse novo tipo de empreendimento na cidade de Porto 

Alegre. Enfatizamos também que na cidade existem diferentes tipos de condomínios 

fechados construídos por diferentes empreendedores. 

Eixo: Urbanização Latino-americana Modalidade: Comunicação livre 

Palavras-chave: Urbanização – Segregação – Condomínio – Plano Diretor – Porto Alegre 

                                                           
1 Essa comunicação faz parte do projeto: Novas periferias, novas urbanizações: expansão e 
fragmentação urbana na Região Metropolitana de Porto Alegre, coordenado pela Profa. Dra. Vanda 
Ueda, vinculado ao Laboratório do Espaço Social – Departamento de Geografia – Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS, Brasil. 
2 Bolsista de Iniciação Científica – FAPERGS – Vinculada ao Laboratório do Espaço Social – 
Departamento de Geografia – UFRGS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
tcnormann@gmail.com 
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Introdução: a cidade de Porto Alegre 

Porto Alegre possui área total de mais de 476km², dos quais 65% correspondem 

aos 40 morros que circundam as planícies da cidade, e sua extensão é de 30km no sentido 

norte-sul e 15km no sentido leste-oeste; é banhada pelo Lago Guaíba, cuja orla municipal 

ultrapassa 70km de extensão e possui muitas praças e parques e significativa arborização. 

A população porto-alegrense, que já ultrapassa 1.360.000 habitantes, é 

composta em sua origem por migrantes (e seus descendentes) de municípios do interior do 

estado do Rio Grande do Sul e de imigrantes de várias partes da Europa, que constituem 

famílias que, participaram de sua fundação e, em muitos casos, já vivem na cidade há várias 

gerações. 

A cidade, composta por 85 bairros oficiais, possui pelo menos 480 escolas 

(municipais, estaduais, federais e particulares) e o índice de alfabetização da população 

acima de 10 anos é de 91%. Seus sistema viário é complexo e apresenta serviços 

qualificados e abrangentes de transporte público. 

Quanto aos indicadores de qualidade de vida, além dos já citados, é possível 

ressaltar: o índice de abastecimento de água (99%) e de esgoto (83%, sendo 44% tratado), 

recolhimento do lixo (100%), abastecimento de energia elétrica (98%), índices de 

mortalidade infantil (de 14,84 por 1.000 habitantes), e homicídios (de 2,43 por 10.000 

habitantes) e, finalmente, a expectativa de vida (71,4 anos) 4, e é considerada uma das 

melhores cidades para se viver no país, o que chama atenção por ser uma capital de 

significativo contingente populacional. 

Porto Alegre nasceu de uma pequena colônia de imigrantes açorianos, que se 

estabeleceram na Ponta de Pedra em 1752. Sucederam-se migrações, imigrações, 

transformações, guerras, e a capital instituída em 1773 só adquiriu caráter de cidade em 

1822. 

A partir da década de 40 assume, definitivamente, seu caráter de centro 

administrativo, comercial, industrial e financeiro do estado brasileiro do Rio Grande do Sul. 

Na década de 70, o fenômeno migratório do campo para a cidade se intensifica, 

necessitando de novas áreas para construir e “abrigar” toda essa população. As cidades do 

entorno crescem desordenadamente uma vez que recebem essa população migrante que 

vem em busca de trabalho e melhor “qualidade de vida”, principalmente em saúde e 
                                                                                                                                                                                     
3 Professora do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. UFRGS – Porto Alegre/Brasil. vandaueda@uol.com.br 
4 (dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e respectivos departamentos e 

secretarias através do site www.portoalegre.rs.gov.br) 
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educação. Com a decadência de alguns setores da economia e a falência do estado de bem 

estar social, essas pessoas muitas vezes são expulsas dos locais de moradia e buscam 

bairros distantes do local de trabalho, nas periferias das cidades. 

Desde 1989, quando foi implantado pela Administração do Partido dos 

Trabalhadores, vigora o Orçamento Participativo, no qual a população participa decidindo, 

de forma direta, a aplicação dos recursos em obras e serviços que serão executados pela 

Administração Municipal, facilitando, ampliando e aprimorando o debate entre o Governo 

Municipal e a população. Conforme a ONU, esta é uma das 40 melhores práticas de gestão 

pública urbana no mundo e tem o reconhecimento do Banco Mundial como exemplo bem-

sucedido de ação comum entre Governo e sociedade civil. Daqui, partiram as iniciativas de 

outros governantes municipais de instalarem semelhante regime administrativo, como em 

Saint-Denis (França), Rosário (Argentina), Montevidéu (Uruguai), Barcelona (Espanha), 

Toronto (Canadá), Bruxelas (Bélgica); Belém (PA), Santo André (SP), Aracaju (SE), 

Blumenau (SC), Belo Horizonte (MG). 

Conhecida mundialmente também por sediar recentemente o Fórum Social 

Mundial (que opõe-se ao Fórum Econômico de Davos), exprime o sentimento de metrópole 

consciente de sua situação de centro econômico com preocupações sociais, desenvolvido 

pela sua população. 

 

 

Localização da cidade de Porto Alegre. Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 

<http://www.portoalegre.rs.gov.br>. Acesso em 23 de novembro de 2004. 

As transformações urbanas em Porto Alegre 
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Apesar da participação da população nas decisões com respeito a obras 

públicas, o desenvolvimento urbano por que passa a cidade até certo ponto foge à alçada 

de interferência de determinados segmentos da sociedade, como no caso do setor 

imobiliário. 

Em Porto Alegre identificamos a interferência prioritária dos poderes público e 

privado nesse setor, como agentes produtores do espaço urbano e podem ser identificados, 

conforme CORREA (1989, p. 12), como os proprietários dos meios de produção (grandes 

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

excluídos. 

O Estado, por ter “presença marcante na produção, distribuição e gestão dos 

equipamentos de consumo coletivos necessários à vida nas cidades”, segundo 

RODRIGUES (2003, p. 20), acaba sendo um dos determinantes através dos códigos de 

zoneamento e regulamentações restritivas do desenvolvimento da cidade que será efetivado 

pelos outros agentes. 

Concordamos com SEABRA (2004, p.194-195) quando assinala que: 

“É próprio do espaço urbano (...) que seja ponto focal das estratégias de 

valorização, e que as políticas públicas destinadas à gestão estejam freqüentemente 

perpassadas de muitos e diversos interesses privados” 

Portanto, é possível identificar essa interação entre gestão e interesses privados 

também nesse caso, à medida que a regulamentação do desenvolvimento tendencia eixos 

de desenvolvimento e, portanto, de valorização de imóveis, que muitas vezes estão de 

acordo com os interesses dos incorporadores imobiliários e proprietários de terras. 

RODRIGUES (2003, p. 16) assinala que “no Brasil, como nos demais países 

capitalistas, a terra urbana e as edificações integram as mercadorias do modo de produção 

capitalista” e estão, portanto, sujeitas a variações no preço e nas características e à 

valorização. 

As características da habitação modificam-se espacialmente e a sua valorização 

(ou não) refere-se à diversidade do desenvolvimento da produção social do espaço urbano 

das cidades, ou seja, à variação de suporte estrutural que a cidade oferece a uma área mais 

ou menos habitada, não importando apenas o tamanho e as características das edificações 

e terrenos, e tratando-se de uma variação no mesmo tempo e no mesmo espaço, ou seja, 

concomitante ao contínuo desenvolvimento ou declínio das áreas. 

Algumas dessas modificações estão relacionadas também com outro fator: o 

aumento das diversas formas de violência e insegurança, decorrentes ou não da 
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degradação ou valorização de certas áreas, que levaram a maior parte das classes altas e 

de maior poder aquisitivo à procura de moradias mais seguras, o que, a exemplo de outras 

grandes cidades da América Latina, ocorre também nesta capital. 

Através de novos produtos imobiliários essas moradias podem expressar-se, por 

exemplo, na configuração de condomínios. Estes têm previstos em lei seu isolamento e 

restrição ao acesso da população em geral constituídos por casas (condomínios 

horizontais), que não exatamente cerceiam a liberdade alheia existente anteriormente, na 

medida em que constituem uma só gleba que já existia de forma unitária, mas que, de forma 

declarada, consumam e administram a segregação já existente nos espaços urbanos de 

forma estratégica (SEABRA, 2004). 

Ocorrendo preferencialmente nas áreas periféricas da cidade, o surgimento 

desses novos produtos imobiliários fez com que se reproduzisse o isolamento e a visível 

distinção de espaços, surgindo as chamadas novas urbanizações em periferias que tiveram 

sua dinâmica modificada, sendo caracterizadas como novas periferias. Essas áreas passam 

a abrigar os condomínios horizontais. A construção desse novo modelo de moradia, além da 

segurança seus moradores, busca também padrões mínimos de qualidade, como espaços 

de lazer e áreas verdes. São estruturas e características adicionadas aos condomínios para 

encarecer os imóveis e, assim, selecionar (economicamente) os moradores, mesmo os 

condomínios estando localizados em áreas que não são consideradas nobres ou bem 

servidos de equipamentos e serviços públicos à sua volta, constituindo estratégias de 

especulação imobiliária amplamente exploradas pelos agentes privados. 

Os condomínios passam a abrigar populações de classes altas e maior poder 

aquisitivo do contato indesejado com populações de classes mais baixas, delimitando 

espacialmente e de forma bastante incisiva aquela diferenciação existente entre as 

habitações, sua localização, sua população, seus suportes de serviços que ocorre forma 

mais genérica e sutil em outros pontos da cidade. 

Apesar de o projeto inicial abranger como área de estudo todos os 31 municípios 

da Região Metropolitana de Porto Alegre, nosso objetivo inicial é analisar as transformações 

espaciais e sociais que se manifestaram com a construção desse novo tipo de 

empreendimento na cidade de Porto Alegre, principalmente condomínios que exercem uma 

forma de uso e ocupação do solo por construções edificadas num plano horizontal – casas – 

sejam térreas ou assobradadas. 

Iniciando a discussão a respeito da pesquisa 

Para começar a familiarização com os condomínios de Porto Alegre, 

consultamos anúncios de venda dos respectivos condomínios nos Classificados de Imóveis 

 10280 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

do Jornal Zero Hora dominical (de abrangência estadual) do período de Janeiro a Março de 

2004. É preciso observar, porém, que essa consulta permitiu que conhecêssemos apenas 

os condomínios que anunciavam a venda de suas unidades privativas nesse determinado 

veículo de comunicação e que estavam – anunciando e – em venda no período mencionado 

da consulta, portanto, buscamos conhecer dados e projetos adicionais aos já conhecidos na 

Secretaria Municipal de Obras e Viação, onde os projetos passam por autorização. 

A lógica proposta, através de estudos preliminares, era de que havia uma 

expansão e também fragmentação urbana da área de estudo, e que ocorria nas periferias. 

Assim, para ratificar essa lógica e melhor compreender suas razões, nos detivemos num 

primeiro momento na análise relacionada à localização dos condomínios, utilizando também 

dados do Censo Demográfico 20005. 

Utilizando dados referentes à renda e escolaridade6 dos domicílios nos bairros 

da cidade, procuramos verificar a existência de um padrões de semelhança entre os bairros 

nos quais os condomínios localizavam-se, elaborando os seguintes mapas: 

O primeiro, ilustrando as variações, em porcentagem, de domicílios por bairros7 

de Porto Alegre nos quais o responsável pela família possui 15 anos de estudo ou mais: 

                                                           
5 Disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), do site do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Em: http://www.sidra.ibge.gov.br. 
6 Consultamos as tabelas 1472 – “Domicílios particulares permanentes e Moradores em Domicílios 
particulares permanentes por situação, sexo e anos de estudo da pessoa responsável pelo domicílio” – 
e 1473 – “Domicílios particulares permanentes e Moradores em Domicílios particulares permanentes 
por situação, sexo e classes de rendimento nominal mensal da pessoa responsável pelo domicílio” . 
7 a divisão de bairros apresentada pela PMPA, da qual se utilizou a base cartográfica, não coincide 
com a pesquisada pelo IBGE, o que deixou alguns bairros na situação de “Não cadastrados” e outros 
na situação de “Sem dados”. 
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Mais de 60% 
45,01% a 60% 
30,01% a 45% 
15,01% a 30% 
0,01% a 15% 
Sem dados ou não cadastrados

 Condomínios

ROLIM, Rafael G.; NORMANN, Tássia C.  

 

O segundo, ilustrando as variações, em porcentagem, de domicílios por bairros de Porto 

Alegre nos quais o responsável pela família possui renda superior a 20 salários mínimos8: 

                                                           
8 O valor utilizado pelo IBGE no Censo Demográfico 2000 para o salário mínimo foi de R$151,00. 
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Mais de 50% 
40,01% a 50% 
30,01% a 40% 
20,01% a 30% 
10,01% a 20% 
0,01% a 10% 
Sem dados ou não cadastrados
Condomínios

ROLIM, Rafael G.; NORMANN, Tássia C. 
 

Os mapas demonstram uma concentração acentuada de renda em determinados 

bairros da cidade (Bela Vista, Três Figueiras, Boa Vista, Moinhos de Vento, além de 

Independência, Rio Branco, Auxiliadora, Mont Serrat e Petrópolis), denunciando a tendência 

do mercado imobiliário de criar “bairros nobres”. Além disso, o fato de eles estarem 

próximos ao centro da cidade ou ligados a um eixo de desenvolvimento específico a partir 

do centro tradicional, ilustram o processo radial de desenvolvimento urbano da cidade, como 

pode ser verificado até mesmo pela forma daqueles bairros. 

Uma correlação íntima existe também entre a distribuição de renda e 

escolaridade, que se repete para os mesmos bairros. Essa relação, tradicional em países 
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como o Brasil, demonstra que as elites têm mais acesso à educação tanto por poderem 

pagar escolas e faculdades particulares quanto por poderem manter seus filhos 

adolescentes estudando, sem a necessidade de trabalhar para contribuir no orçamento 

doméstico. 

A aparente dispersão da localização dos condomínios é, na verdade, uma 

concentração em bairros periféricos da cidade. 

A existência da infra-estrutura básica (como rede de abastecimento de água e 

esgoto, por exemplo), é o que observam muitos empreendedores na hora de escolher a 

localização de seus condomínios. Muitas vezes, são priorizadas áreas que, embora 

decadentes ou simplesmente não desenvolvidas do ponto de vista socioeconômico, 

apresentam já esses serviços fornecidos pela administração pública, facilitando e baixando 

os custos de sua implantação. Isso normalmente ocorre nos bairros de periferia, tornando-

se, por isso, essas as áreas priorizadas pelos empreendedores para sua implantação, o que 

faz com que esses condomínios exerçam influência sobre a dinâmica local. Além disso, os 

terrenos em bairros como esse são mais baratos, e por serem bairros muitas vezes 

urbanizados, mas pouco ocupados, e possuem ainda áreas verdes (que são integradas aos 

projetos para ser vendido também o “contato com a natureza”), ou áreas despoluídas do 

Lago Guaíba, por exemplo (no caso dos condomínios luxuosos à beira do lago), além de 

existir a hipótese de alargamento das ruas transformando-as em grandes avenidas. 

As periferias exibem, para os empreendedores, um rol magnífico de vantagens 

atuais e futuras para investimento e a ocupação dessas áreas por condomínios do tipo 

expande as áreas ocupadas para pontos periféricos da cidade, fazendo surgir novas 

dinâmicas periféricas, a partir do momento em que condomínios, voltados para as classes 

média-alta e para aquela que é a verdadeira elite da sociedade coexistem no mesmo 

espaço em que as classes pobres e trabalhadoras habituaram-se a viver. 

O fato de um condomínio instalar-se na periferia não acarreta necessariamente 

em benefícios para a população local, uma vez que esses condomínios são muitas vezes 

mundos separados da realidade e incorporam um “estilo de vida total” (CALDEIRA, 2000), 

superior ao da cidade, incorporando prestação de serviços e equipamentos equivalentes aos 

fornecidos pelo serviço público no seu interior. Esse é um dos motivos pelo qual o Estado se 

torna facilitador da existência dos Condomínios, muitas vezes, pois além da ocupação de 

áreas ociosas por uma considerável quantidade de moradores (que geram pagamento de 

tributos públicos, como IPTU), os condomínios poupam ao Estado criar infra-estrutura para 

receber nesses bairros essa população adicional, uma vez que nem pelo serviço de 

transporte público eles se interessam, dispondo de automóveis. 
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O serviços oferecidos por alguns condomínios são muitas vezes através de 

pontos comerciais internos, disponíveis aos seus moradores de forma acessível (pelo 

menos quanto à distância), como manutenção residencial, assessoria em informática, pet 

shops, salões de beleza, escolas, academias de ginástica, tornando-se verdadeiros bairros, 

o que valoriza e encarece mais ainda esses imóveis. 

Além disso, o fato de disponibilizarem serviços diversos internamente e o fato de 

muitas famílias moradoras possuírem empregados em suas residências é, aparentemente, o 

único benefício a se considerar para a população local de baixa renda, quando da instalação 

dos condomínios: a possibilidade de geração de renda através de empregos ou serviços 

temporários. 

Essa dinâmica, porém, traz uma contradição à tona, já descrita por MOURA 

(2003) e CALDEIRA (2000): quanto mais elevado o poder aquisitivo de uma família, quanto 

mais efetiva for a elitização do condomínio e mais serviços oferecidos, maior o número de 

empregados, funcionários e prestadores de serviços diversos necessários que terão acesso 

ao condomínio e, considerando que esses empregados sejam de classes sociais inferiores, 

as famílias que desejavam não apenas proteger-se da violência, mas também (e talvez por 

isso) de pessoas de classes inferiores acabam convivendo com elas cada vez mais no 

interior do condomínio e até de suas casas. 

Os muros do condomínio podem, portanto, ser encarados de forma literal ou 

figurativa, já que, socialmente, a população que vive nesse tipo de isolamento deseja 

também criar muros imaginários com o restante da população e mesmo nos condomínios 

mais simples a posse de carros (por exemplo) e sua constante utilização para 

deslocamentos (sempre aos mesmos pontos de visita ou utilização de outros serviços e 

previamente determinados/escolhidos em outros pontos da cidade, como em shopping 

centers) é marcante, o que demonstra a intencionada falta de interação com o meio 

circundante, estabelecendo aquilo que Gilberto Velho já chamou de “sutilíssimos mapas de 

navegação social que permitem, se não uma redoma, talvez uma espécie de capa ou 

invólucro protetor de insensibilização” (apud MOURA, 2003, p. 45). 

Para compreender melhor o surgimento dos condomínios, a pesquisa realizada 

na SMOV apontou também para a legislação existente sobre a temática, o que ajudou a 

explicitar a forma como o poder público intervém em Porto Alegre. 

Foram encontradas até o momento a Lei (Federal) 4.591/64 e a Lei 

Complementar (Municipal) 434/99 que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental – PDDUA – de Porto Alegre. 
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A primeira, de abrangência nacional, de número 4.591 data de 16 de dezembro 

de 1964 e já prevê a existência/construção dos condomínios horizontais, além de ressaltar 

algumas exigências para sua existência. 

É importante também diferenciarmos aqui condomínios e loteamentos, com base 

na legislação consultada. Nos loteamentos as unidades são lotes, terrenos, não incluem as 

edificações; não podem ser fechados e todas as unidades têm acesso a vias públicas; 

devem destinar uma parcela (de 35% a 50%) da área total do loteamento que é doada para 

a administração municipal para o estabelecimento de equipamentos, serviços e vias 

públicas que atenderão à demanda daquela população. 

No caso dos condomínios, as unidades privativas incluem as casas edificadas; o 

empreendimento tem seu fechamento permitido e há possibilidade de bloquear a entrada no 

condomínio às pessoas que não sejam moradoras ou previamente autorizadas, através de 

portão ou portaria com segurança particular, dividindo solo público e privado; o acesso ao 

condomínio é feito por via pública, mas para seu interior e para as unidades o acesso é feito 

por vias particulares (no qual, no entanto, também vigora o Código Brasileiro de Trânsito); e 

na construção dos condomínios é preciso que a construção de cada unidade respeite uma 

fração ideal (de 0,02 sobre a área total, instituída na lei 4.591/64), assim como o 

estabelecimento das áreas de uso comum (praças, clubes de lazer) dos condôminos. Outra 

diferença é que os moradores dos loteamentos podem vir a formar associações, mas nos 

condomínios a inclusão dos proprietários no sistema de coletividade é obrigatória, bem 

como o pagamento da taxa condominial. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre 

A Lei Complementar 434 de 5 de novembro de 1999 tem abrangência municipal 

e é complementar à legislação existente anteriormente, estabelecendo o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre – PDDUA. Esse plano vinha sendo 

desenvolvido desde 1995, quando começaram estudos dos quais a população teve 

oportunidade de participar, através de grupos de trabalho. Após a ida à Câmara dos 

Vereadores, ele foi retirado para rediscussão de propostas e aperfeiçoamento. Finalmente, 

em 1997, a versão final foi entregue à Câmara que iniciou sua análise – que incluiu a 

formação de uma Comissão Especial para o seu estudo até ser, finalmente, aprovado. 

O PDDUA foi criado com a intenção de reformar a legislação urbanística de 

Porto Alegre, tendo em vista que o Plano anteriormente em vigor datava de 1979 e, 

defasado, já não acompanhava o desenvolvimento que teve a cidade. De acordo com o 

pensamento que pretende encontrar uma nova forma de planejamento das cidades, não é 

possível pensar numa suposta disjunção dentre sociedade, economia e território (SEABRA, 

2004), fatores que o PDDUA procurou integrar. 
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Para compreender as dinâmicas estabelecidas pelo plano, é preciso ressaltar 

que sua proposta o coloca “...como um indicador importante para o gerenciamento das 

políticas do Município”, além de propor que “...o Poder Público Municipal assuma o papel de 

gerenciador e responsável pela organização de todo o território, respeitando suas diferentes 

características e vocações”. Esse gerenciamento ocorre principalmente através do 

estabelecimento de densidades adequadas à diferentes áreas, com as quais estimula uma 

concentração humana e econômica em áreas mais bem equipadas em termos de infra-

estrutura, ao invés de estimular a cidade a dispersar e espalhar-se, deixando uma parte da 

cidade com uma ocupação rarefeita mas ordenada e intencional em parte do território. 

Esse gerenciamento é feito através da divisão de Porto Alegre em três áreas. A 

parcela do território que tem mais construções é chamada de Área de Ocupação Intensiva 

(AOI) e é onde a concentração de pessoas e negócios deve ocorrer prioritariamente. É a 

área tradicionalmente ocupada da cidade e já tem uma malha viária complexa estabelecida. 

Também têm este caráter, no Plano, os Núcleos Intensivos de Belém Velho, Belém Novo, 

Lami e a Ilha da Pintada, que ficam longe da parte mais populosa da Capital, mas têm 

características urbanas, ou seja, de cidade de ocupação intensiva. Da linha dos morros, em 

direção ao sul, a Capital adquire feições bem diferentes. Essa linha (que divide a cidade no 

sentido sudoeste-nordeste) é estabelecida como a Área de Interesse Ambiental, onde a 

prioridade é evitar a ocupação urbana visando a preservação de elementos naturais. A partir 

dela, o número de moradias é menor, e são mais espalhadas e mescladas com áreas de 

criação de animais e produção de alimentos; assim como na Área de Ocupação Rarefeita 

(AOR), onde deve haver um maior cuidado com a natureza. 
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Divisão da cidade pelo PDDUA para desenvolvimento urbano diferenciado. Fonte: Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre, disponível em: <http://www.portoalegre.rs.gov.br>, acesso em: 15 

de outubro de 2004. 

Ao delimitar as formas de ocupação nessas áreas da cidade, o Plano Diretor 

promove uma diferenciação (ou a manutenção dela) entre essas áreas e faz com que sejam 

diferenciados, também, os imóveis ali estabelecidos, o que ocorre também com os 

condomínios horizontais. 

Na Área de Ocupação Intensiva prioriza-se a construção de condomínios com 

áreas menores, para facilitar a circulação nessa parte da cidade – já mais urbanizada e 

ocupada, o que faz com que os condomínios (cujo tamanho não pode exceder um 

quarteirão) possuam áreas coletivas menores, menos infra-estrutura adicional e, 

principalmente, faz com que suas unidades tenham menores edificações e recuo para jardim 

e sejam mais numerosas e homogêneas, para compensar o alto custo da gleba do 

condomínio nessas áreas mais urbanizadas. Salvo raras exceções, essas características 
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fazem com que esses empreendimentos sejam voltados para a classe média com restrito 

poder aquisitivo. 

Observando, então, a estruturação de formas secundárias desses condomínios, 

não tão elitizados, na AOI, com menor porte e menos serviços disponíveis, é possível 

perceber uma popularização (até certo ponto) desses condomínios, na medida em que eles 

passam a ter preços acessíveis às camadas médias da sociedade e geram uma dinâmica 

não tão diferenciada na cidade – classe média vivendo em bairros nem tão requintados, 

nem tão degradados, e quando essas famílias moram entre muros mas precisam sair dos 

domínios de seu condomínio para realizar a maior parte das tarefas cotidianas. Mesmo 

assim, para quem não mora no condomínio os muros chamam a atenção e a entrada, 

mesmo quando autorizada, pode ser desagradável e muitas vezes constrangedora e essas 

são características das quais esses condomínios não fogem. 

Na Área de Ocupação Rarefeita as restrições quanto às edificações são 

maiores, tendo em vista a preservação de elementos naturais. Apesar disso, esta é a área 

indicada para a instalação desses condomínios, principalmente os de maior porte, o que faz 

com que eles disponham de mais serviços internos, sejam mais espaçosos quanto às vias e 

recuos de jardins além de serem constituídos por unidades maiores e com acabamento mais 

refinado, que encarecem o produto final, direcionando os condomínios dessa área para um 

público mais elitizado. 

No caso dos condomínios maiores e com estrutura diversificada, na AOR, eles 

passam por um processo de licenciamento mais rigoroso, como no caso do Condomínio 

Terra Ville (que inclui, em sua área de lazer, marinas e um campo de golfe), que apresentou 

seu Estudo de Impacto Ambiental (EIA) à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto 

Alegre (SMAM) para aprovação e que, dada sua estrutura e tamanho (totalizando 142ha e 

450 unidades), ainda está em fase de implantação. 

Percebemos, portanto, que os condomínios horizontais podem ser construídos 

em qualquer lugar da cidade, o que varia são as exigências para a aprovação de seus 

projetos, o que acaba os diferenciando. Essas exigências determinam as características 

físicas e, de forma indireta, sociais do condomínio, a partir do momento em que sua 

estrutura está, de certa forma, condicionada ao PDDUA, e seu público-alvo de 

compradores/moradores pode facilmente ser selecionado (através da relação entre a 

estrutura do condomínio, o valor dos imóveis e, conseqüentemente, dos 

compradores/moradores pelo seu poder aquisitivo). 
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Alqueires Residence, Self Engenharia. 
Av. José Aloísio Filho, 965, Bairro Humaitá - Porto Alegre/RS. 
(Exemplo de condomínio “simples” e de menor porte da Área de 
Ocupação Intensiva/POA) 
Disponível em 
<http://www.selfeng.com.br/Vendas/alqueires/entregues.asp> 
Acesso em: 18 out. 2004. 

Condomínio Villa do Barco no Terra Ville - Belém Novo Golf 
Club, Mc Terra Lima – Terra Ville Participações Ltda. 
Av. Juca Batista, 8.000, Bairro Belém Novo - Porto Alegre/RS. 
(Exemplo de condomínio amplo e requintado, da Área de 
Ocupação Rarefeita/POA) 
Disponível em <http://http://www.terraville.com.br/empr_2.htm> 
Acesso em: 18 out. 2004. 

 

Outras características observadas nos Condomínios 

O processo para aprovação dos condomínios ocorre na Secretaria Municipal de 

Obras e Viação (SMOV) e deve incluir, além do projeto de cada unidade, a parte do terreno 

ocupada pelo terreno edificado e a parte reservada como de utilidade exclusiva para jardim 

ou quintal, e ainda a fração ideal (de cada unidade) sobre o que constitui o condomínio 

(como já citado). São observadas também a existência de infra-estrutura básica, como rede 

de esgoto, e fatores de preservação ou recuperação de elementos naturais existentes na 

gleba. 

A partir das informações obtidas nos anúncios também foi possível observar que: 

uma quantidade significativa de empreendimentos são lançados por pequenas construtoras 

e incorporadoras, mas mesmo assim há casos em que poucas empresas investem muito 

nesse ramo imobiliário (a Self Engenharia e a Archel, por exemplo) – que cresce cada vez 

mais – e possuem vários empreendimentos em vendas e em construção, além de 

delimitarem ou tendenciarem sua área de atuação no mercado imobiliário; o padrão dos 

condomínios – como a estrutura e características das casas e das áreas de uso comum – e 

os valores dos imóveis variam muito (entre um condomínio e outro), de acordo com o 

público a que se destinam – inserido no já restrito universo de público que os condomínios 

com essas características de modo geral já delimitam; e que cada condomínio apresenta 

uma homogeneização significativa das suas unidades privativas. 

As casas ou sobrados tinham todas pelo menos dois dormitórios (considerando 

que as classes média e alta têm em média dois filhos), mas o predomínio era da 

disponibilidade de três ou até quatro dormitórios, também chamou atenção o fato de 

disponibilizarem pelo menos uma suíte (imprescindível na caracterização de uma residência 
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de alto padrão) e vagas para estacionamento (em geral duas, o que evidencia o fato de a 

maioria dos moradores disporem de automóveis ou situação financeira suficiente para 

comprá-los). Alguns dos empreendimentos, de acordo com sua localização privilegiada 

divulgam vistas panorâmicas (argumento altamente sedutor). 

Os empreendimentos que diferenciam-se pelo tamanho das unidades também 

alardeiam os “ambientes amplos” de que dispõem, como a “espaçosa” área de estar/jantar 

ou, se preferir, living. Ou, como trunfo, possuem áreas de lazer privativas para cada 

unidade, como churrasqueiras e pátio. 

Suas áreas de lazer incluem sempre um salão de festas, mas como atrativos 

adicionais é possível encontrar: spa, “Fitness Center”, sala de jogos, playground, piscinas, 

quadras poliesportivas (que sugerem a integração entre os moradores), lagos e bosques 

(que, como já citado, muitas vezes já existiam quando ocorreu a implantação do projeto, 

sendo incorporados). Além desses diferenciadores, alguns condomínios têm pré-aprovados 

pela prefeitura vários modelos de casas, com plantas e fachadas diferenciadas, para que os 

compradores possam evitar a homogeneização das casas, tão freqüente nos condomínios. 

Como a segurança é um dos itens considerados básicos para esse 

empreendimento, os anúncios fazem questão de anunciar muros, grades, guaritas ou 

segurança 24h, deixando claro o comprometimento da construtora com a solução de um dos 

problemas daqueles que procuram esse tipo de moradia. 

Considerações a respeito da pesquisa 

Nas metrópoles ocorreram duas grandes transformações que chegaram às 

periferias. Primeiro, uma saturação do tradicional centro da cidade, local de busca de 

oportunidades de emprego, principalmente, que gerou um declínio daquele conformação 

tradicional das relações entre periferias (moradias das classes baixas de trabalhadores e 

operários) e centro (local de trabalho). Além disso – e principalmente, a transferência das 

camadas de melhor renda da sociedade dos bairros centrais e tradicionalmente de ricas 

residências para territórios exclusivos, representativos de um modo de vida específico, e 

que se localizassem nos bairros periféricos fizeram surgir condomínios exclusivos para auto-

isolamento das camadas ricas da sociedade. 

Ao surgirem, nos Estados Unidos, esse tipo de condomínio não possuía muros e 

suas casas tinham amplos jardins, com casas que seguiam tendências estéticas em voga. 

No Brasil, e considerando o período atual, além da proposta da beleza, do refinamento e da 

homogeneização social, precisou-se adaptar a idéia de liberdade para uma idéia de 

liberdade “interna”, ou seja, as casas não possuem muros para separarem-se umas das 

outras, mas o condomínio possui não só muros como um elaborado sistema de vigilância e 
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segurança para vender também a solução para o problema crescente da criminalidade e 

violência urbana. 

Os agentes imobiliários privados e a indústria cultural que, segundo SEABRA 

(2004), articulam os sistemas de necessidades sobre a base de um fundamento 

antropológico, ao incentivarem nos mais ricos a necessidade da administração da 

separação, o auto-isolamento, prolongam e explicitam o sentido da urbanização capitalista 

pela generalização de um modo de vida no qual foram sendo aprofundadas as separações 

no âmbito da vida social e a causa, que é também conseqüência, torna esse um ciclo 

vicioso (e aparentemente sem fim) de desenvolvimento urbano: quanto mais segregação e 

diferenciação houver, mais violência haverá e motivos dos quais a sociedade em geral 

queira fugir, e quanto mais fugir, de forma a isolar-se como que ignorando os problemas e 

as pessoas ao seu redor, mais segregação e diferenciação gerará. 

Cabe observar também que o poder público – no caso de Porto Alegre, a 

Prefeitura, através do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, ao gerenciar o 

desenvolvimento urbano como um todo e, de forma mais específica, ao regular a construção 

dos empreendimentos, leva à criação de condomínios representados legalmente da mesma 

forma, mas com padrões diferenciados, de acordo com a área a serem localizados e a 

intenção de desenvolvimento prevista pelo PDDUA. 
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