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Resumo: Uma visão preliminar sobre os condomínios verticais de Porto Alegre/Brasil 

A construção de condomínios fechados verticais tem-se tornado um fenômeno com 

grande potencial de ser explorado nos meios acadêmicos, pois podem revelar um contexto 

social muitas vezes pouco explícito. A homogeneidade social oferece prestígio e aumenta a 

possibilidade de formar uma comunidade, mas pode tornar-se seletiva em relação a alguns 

moradores. 

A gênese desses objetos de estudo esconde, ou escancara dois raciocínios: a 

utilização de um espaço considerado pequeno, a fim de proporcionar um grande número de 

habitações; e a possibilidade de proporcionar a seus habitantes, o distanciamento do caos 

urbano "em troca" de segurança, privacidade, silêncio, etc. O município de Porto Alegre não 

foge a tais raciocínios e por isso vêm apresentando, nos últimos anos, um grande número 

de novas torres residenciais. Essas torres são rodeadas por espaços verdes, separadas do 

espaço urbano através de grandes muros (com todo sistema de segurança, como cercas 

elétricas e câmaras de TV) e equipadas com áreas comuns, como churrasqueiras e local 

para fitness. 

Objetivando entender melhor esse processo, busca-se nessa comunicação 

mapear e localizar a concentração dos principais empreendimentos. Além disso, buscou-se 

identificar os principais agentes imobiliários (os incorporadores e construtores) e os agentes 

financeiros (que podem ser agentes privados ou públicos) envolvidos nesse processo. A 

demanda por esse tipo de moradia está motivada principalmente pelo desejo de morar em 

um entorno seguro. Evidenciamos que os preços desses empreendimentos visam atender a 

uma classe média e alta. 

Palavras-chave: geografia urbana; urbanização; agentes imobiliários e segregação sócio-

espacial 

                                                           
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.  
2 Bolsista BIC/PROPESQ/UFRGS. Projeto vinculado ao Laboratório do Espaço Social – Departamento de 
Geografia -UFRGS. rafaelrgr@pop.com.br 
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 
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Introdução 

O decorrer da evolução humana pressupõe entre outras coisas, a relação do 

homem com a superfície do planeta. No início temos a ocupação das cavernas "como uma 

forma de urbanização", e muito mais tarde dá-se o processo de urbanização como o 

conhecemos: dos aglomerados urbanos com casas e arranha-céus. Mas houve um fato, na 

história da humanidade, que modificou profundamente toda esta relação com a Terra, tanto 

na forma prática de ocupá-la, quanto na forma de pensá-la: a Revolução Industrial. 

A partir daí temos um elevado crescimento dos centros urbanos. Primeiro, porque 

muitas pessoas deixaram o campo e passaram a viver nos tais centros urbanos, ora por 

vontade própria, ora por pressão de capitalistas rurais e de governos. Outro fator, não 

menos importante, foi o avanço que ocorreu no campo da Medicina, proporcionando um 

aumento considerável na expectativa de vida das pessoas. 

Quanto ao Brasil o processo não é muito diferente. Até os anos de 1930, o Brasil 

era um país eminentemente agrário, baseado na cultura do café. Com a chegada de Getúlio 

Vargas, essa imagem começa a mudar, principalmente no seu segundo mandato (1950 a 

1954) em que ele deu ênfase ao investimento nas indústrias de base (Petrobrás, Companhia 

Siderúrgica Nacional). Nos governos que o sucederam, particularmente o de Jucelino 

Kubitschek (1955 a 1961), houve uma ênfase na atração de indústrias de transformação e 

de bens duráveis como a indústria automobilística e no bojo disso tudo a de implementos 

agrícolas: nasce a mecanização do campo no Brasil, resultando na expulsão de um grande 

contingente de trabalhadores rurais, do campo para os centros urbanos. Outro motivo desse 

êxodo é a expectativa de viver melhor trabalhando na indústria. 

Ocorre que com o estabelecimento de um capital industrial, somada a um 

crescimento populacional nos centros urbanos, inúmeros problemas sociais começaram a 

aflorar, sendo, quiçá, o principal destes problemas a sub-moradia. As pessoas, em geral 

operários, habitavam casebres, próximos às fábricas, ficando expostos a todo o tipo de 

poluição das fábricas. Enquanto os proprietários das indústrias habitavam residências 

amplas, limpas, em locais arborizados, longe de todos aqueles problemas. 

Diante disso surgem inúmeras propostas de habitações, tentando amenizar, ou 

resolver os tais problemas sociais. Entre estas propostas temos: O Familistério, de Charles 

Fourier; A Cidade Linear, de Arturo Soria y Mata; A Cidade Jardim, de Ebenezer Howard; A 

Cidade Industrial, de Tony Garnier e A Cidade Radiosa, de Le Corbusier. A última proposta 

citada foi a que mais influência encontrou no meio urbano atual, por utilizar-se justamente do 

avanço da técnica para ser construída, como o concreto armado, o elevador, o telefone, a 

lâmpada elétrica, enfim. 
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No bojo deste capital industrial, somado às novas propostas de urbanização vem a 

especialização do capital em capital imobiliário. Alicerçado no avanço da técnica e até 

mesmo com o pretexto de resolver os problemas habitacionais dos grandes centros 

industriais, devido a um possível crescimento horizontal desordenado nestes centros, 

pessoas capitalizadas passam a investir na construção civil construindo casas, prédios para 

moradia, surgindo aí os loteamentos e os condomínios. 

Há de levar-se em consideração um fato de extrema relevância: um aliado no 

aumento da procura por esses empreendimentos é o aumento da violência urbana, o qual 

tem levado as pessoas a isolarem-se cada vez mais do mundo externo, ou seja, viverem 

sob os olhares de câmaras, seguranças armados e em locais fabricados para satisfazer o 

laser, como se assim todo o problema do caos urbano estivesse resolvido. O crescente 

número de condomínios verticais é um reflexo dessa situação vivenciada, principalmente, 

nos centros urbanos. Porto Alegre, no papel de ser um desses centros, não passa impune 

por esse processo de violência e verticalização. 

Conforme a Lei do Condomínio (no. 4.591, de 16 de Dezembro de 1964) define 

condomínio como sendo: 

“as edificações ou conjunto de edificações, de um ou mais pavimentos, construídos 

sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não 

residenciais, poderão ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente 

considerados, e constituirá cada unidade, propriedade autônoma, sujeita às 

limitações desta lei". 

Podemos, então, entender que condomínios residenciais verticais seriam 

condomínios com desenvolvimento predominantemente vertical, com diversos andares e 

destinado à função de habitação. 

Gestão Territorial de Porto Alegre 

A cidade de Porto Alegre têm 1.359.932 habitantes, segundo Censo demográfico 

realizado pelo IBGE em 2000. Por ser uma cidade com mais de 200 mil habitantes, por lei, é 

obrigatório que ela planeje, elabore e coloque em execução um Plano Diretor, que no caso 

de chama-se Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA). O PDDUA 

vigente atualmente em Porto Alegre entrou em vigor em 1999. 

Como o próprio nome já explicita, este documento é base para as ações de todos os 

agentes envolvidos na vida do município. Sua definição pela própria Prefeitura: 

"é a Lei Complementar nº 434/99 que rege o desenvolvimento do município de Porto 

Alegre. O termo ambiental, neste Plano, significa a cidade vista e analisada como um 
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conjunto único, onde convivem entre si diferentes tipos de cidade, com 

características bem específicas. Assim, passa a tratar os aspectos culturais e 

naturais como questões igualmente importantes, cujos espaços representativos 

deverão ter sua ocupação e uso preservados para as futuras gerações." 

O PDDUA de Porto Alegre divide a área do município em três macrozonas: Zona de 

Ocupação Rarefeita, Zona de Interesse Ambiental e Zona de Ocupação Intensiva. 

A Zona de Ocupação Rarefeita compreende uma área centro-sul do município, onde 

há as atividades rurais, mas já com grandes presenças de urbanização. Predomínio do 

desenvolvimento horizontal. Esta área do município tem-se mostrado atrativas para a 

construção de condomínios horizontais verticais, inclusive há um que chama a atenção, o 

Terra Ville, que é voltado à classe social A, com campos para a prática do golfe e belas 

mansões. 

A Zona de Interesse Ambiental corresponde, predominantemente, à área de morros 

e seus entornos, sendo que uma parte deles já é historicamente ocupada, por exemplo: o 

Morro Santa Tereza. Nesta área estão as nascentes dos principais cursos d'água do 

município como o Arroio Dilúvio, cuja nascente está atrelada às vertentes do Morro Santana. 

Já a Zona de Ocupação Intensiva compreende a zona centro-norte do município e é 

a área de maior concentração de habitantes, empresas, circulação de valores e 

mercadorias. Pode-se dizer que é conseqüência da localização do centro da cidade. Esta 

área de concentração, que é imediatamente periférica a este centro, cujo desenvolvimento 

horizontal chegou a um ponto de saturamento, segundo os agentes imobiliários e a 

tendência é o desenvolvimento vertical. Até este estágio alguns bairros atingiram certo grau 

de valorização, por terem uma classe média considerável, além de outros fatores, e isso 

despertou o interesse dos agentes imobiliários para investirem nessas áreas. 
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Figura 1 - Divisão do município de Porto Alegre de acordo com o PDDUA 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre em 

http://www.portoalegre.rs.gov.br/planeja/download/download.htm 

Porém investir na construção de casas já não seria mais tão rendoso, não ofereceria 

grandes retornos para as construtoras, consultorias, incorporadores, etc. Então começaram 

a construir os condomínios verticais: edifícios, divididos em apartamentos. Isso porque com 

uma área pequena é possível extrair um lucro muito maior da terra. Segundo Couto 

(2003:118-119) todo o racionalismo de sua arquitetura de Le Corbusier sua adequação de 

partida aos espaços onde inexistia uso urbano prévio que a fez, na verdade, tão 

proeminente para os objetivos do capital imobiliário, que assim a tomou como modelo por 

excelência para a urbanização por facilitar a transformação da habitação e da terra em 

mercadoria, neste e noutros países: identificamos aqui o primeiro deslizamento da proposta 

corbusiana que a pretendeu para o conjunto da cidade. A implantação e adaptação social 

dessas proposições decorreram de um processo de avaliação e aplicação seletiva ao longo 

do século e, na sua implementação, foi conduzida - conforme aliança reivindicada desde o 

princípio desses urbanistas - pela indústria da construção civil, que tomou a oportunidade e 

lhe acrescentou o objetivo que lhe é próprio de extrair a renda da terra, adaptando-a a uma 

sociedade de classes; e também pelo Estado para enfrentar o problema da moradia popular, 

nominalmente, as soluções habitacionais do Banco Nacional de Habitação (BNH). 
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Hoje, com o enxugamento do estado, maior restrição nos investimentos sociais, 

faltam políticas de habitação, construção de moradias populares, a fim de atender o déficit 

habitacional dos grandes centros. Deve-se ressaltar que as conhecidas formas de sub-

habitação estão presentes nas três áreas do PDDUA, pois este é um problema complexo e 

que está presente em Porto Alegre, particularmente por ser uma Metrópole. 

Caracterização dos empreendimentos verticais em Porto Alegre 

Para a caracterização dos empreendimentos verticais na cidade de Porto Alegre foi 

realizado um levantamento nos jornais, sites das empresas e informações recebidas dos 

agentes imobiliários, principalmente os promotores imobiliários. Levantamos apenas os 

empreendimentos construídos ou entregues entre o ano de 2000 e o mês de Outubro de 

2004. O objeto foi analisar os condomínios verticais residenciais, não interessando aqui os 

voltados a outras atividades tais como: empreendimentos comerciais, empresariais e ou 

habitacional. 

Percebemos que a centralização do mercado imobiliários de condomínios verticais 

em poucos bairros, gerando uma segregação sócio-espacial: os bairros Petrópolis e Bela 

Vista são os bairros com maior número de novos empreendimentos - no período 

considerado na pesquisa. Em seguida vêm os bairros Rio Branco, Mont`Serrat, Higienópolis 

com a construção em menor quantidade de novos empreendimentos. Conforme figura 

abaixo podemos observar a concentração dos condomínios fechados em Porto Alegre 
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Figura 2 - Condomínios verticais residenciais por bairro em Porto Alegre 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por Rafael Gonçalves Rolim, outubro de 2004. 
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2 a 5 
 

6 a 10 
 

11 a 20 
 

+ de 20 
 

Nenhum 

Número de empreendimentos por bairro: 

Co

nstata-se que a valor do uso do solo em alguns bairros leva também à valorização de seu 

entorno. Recordamos que o número de empreendimentos por bairro depende da área que 

tem o bairro e da quantidade de área ainda potencialmente explorável para este tipo de 

construção. 

Observamos também que 84,3% dos empreendimentos custam entre R$ 100.000,00 

e R$ 500.000,00. Estas construções acabam por agirem como "selecionadores sociais", pois 

somente uma parte da sociedade, devido ao nível de renda, poderá adquirir um imóvel de 

tamanho valor. Classes de baixo poder aquisitivo ficam excluídos desse mercado. Na tabela 

abaixo observamos os valores médios cobrados pelas empresas construtoras e imobiliárias. 

Tabela 1 - Valores dos apartamentos em reais (moeda brasileira) 
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Valores dos empreendimentos Porcentagem 

Mais de 500 mil 10,46% 

Entre 300 e 500 mil 20,93% 

Entre 100 e 300 mil 63,37% 

Menos de 100 mil 5,93% 

Elaborado por Rafael Gonçalves Rolim, outubro de 2004. 

O predomínio do mercado imobiliário por poucas empresas foi uma constatação, 

sendo que 3 imobiliárias dominam 43,43% dos empreendimentos em relação à venda. A 

pesquisa revelou ainda que das 81 construtoras envolvidas 6 construíram 30,43% dos 

empreendimentos anunciados, isso é conseqüência dos acordos que imobiliárias e 

assessorias imobiliárias realizam com os construtores. 

Outro levantamento que realizamos foi com relação ao órgão financiador para a 

compra dos empreendimentos. O banco que mais apareceu como financiador direto foi o 

Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul), este fato deve-se à recapitalização da 

instituição no período de 1998 a 2002, porém, na época havia alguma ênfase em 

financiamento para a população de baixa renda ou habitações populares. Entretanto, um 

banco considerado público tenta a participação no mercado de financiamentos e com maior 

garantia de maiores e imediatos lucros. Sua opção se deve também atingir um público da 

classe média (alguns setores do funcionalismo público) e garantir seus pagamentos através 

da folha de pagamentos. 

Fica constatado que a ação do poder público, no caso a Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre, através do PDDUA, somada aos objetivos do mercado imobiliário, os centros 

urbanos configuram-se em metamorfoses espaciais. Ocorre que tal configuração acaba por 

criar enclaves sócio-espaciais. Tomando-se como exemplo as figuras 3 e 4: observa-se 

nitidamente como a concentração de uma população de classes média, média alta e alta, 

tanto em renda quanto em escolaridade. 

Figura 3 - Variações, em porcentagem (%), de domicílios por bairros nos quais o 

responsável pela família possui renda superior a 20 salários mínimos. 
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Original sem escala 

N 

L A G O  
 
 
 
 
  G U A Í B A  

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 

 

Fonte: IBGE - SIDRA em http://www.ibge.gov.br 

Adaptado pelo autor 

Figura 4 - Variações, em porcentagem (%), de domicílios por bairros nos quais o 

responsável pela família possui mais de 15 anos de estudo. 
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Fonte: IBGE - SIDRA em http://www.ibge.gov.br 

Adaptado pelo autor 

Original sem escala 
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45,01 a 60 
 

30,01 a 45 
15,01 a 30 
 

0,01 a 15 
 

Sem dados ou não 
 cadastrados  

 

Visto que os empreendimentos estão cada vez mais agregando valor é válido fazer 

uma comparação a fim de constatar de onde origina-se este fato, sendo que 64,74% dos 

apartamentos tem 3 dormitórios, 25,17%, 2 dormitórios e 83,33% dos apartamentos tem 

uma suíte. Na tabela abaixa observamos que poucos empreendimentos que estão sendo 

construídos ou foram entregues tem apenas um quarto. 

Tabela 2 - Número de dormitórios por apartamento 

 

4 dormitórios 9,35% 

3 dormitórios 64,74% 

2 dormitórios 25,17% 

1 dormitório 0,74% 

 Elaborado por Rafael Gonçalves Rolim, outubro de 2004. 
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A partir disso pode-se notar que, basicamente, não há grandes diferenças entre 

empreendimentos mais caros e mais baratos. O que, a princípio, lhes dá uma certa 

diferenciação em suas valorizações é a área dos apartamentos, o número de apartamentos 

por andar. Mas a grande discrepância entre os empreendimentos tem estado fora dos 

apartamentos, onde os construtores têm-se esmerado em colocar à disposição dos futuros 

proprietários, por exemplo: áreas de lazer, áreas verdes, academias, salões de festas, 

piscinas, playground; sendo que isso somado a outras inovações e à própria especulação 

imobiliária tem dado suporte para a valorização dos imóveis. 

Mas as novidades não param por aí, os construtores estão criando conceitos 

próprios para que seus empreendimentos tenham alguns diferenciais com relação aos 

outros concorrentes. Tomamos como exemplo três dessas “diferenciações”: 

- Ediba Preserve: da Construtora Ediba, envolve um grande número de ações e 

implementação de tecnologias em alguns de seus empreendimentos, por exemplo: 

utilização de madeira de reflorestamento nas esquadrias internas; captação da água das 

chuvas em reservatório próprio; utilização de vegetação nativa do Rio Grande do Sul na 

execução do projeto de paisagismo do prédio; uso de sensores de presença e lâmpadas 

fluorescentes compactas em todas as luminárias de uso condominial, minimizando o gasto 

de energia elétrica. 

- Support Office: da DHZ Construções, de acordo com o construtor é "um ambiente 

completo, montado dentro da área do condomínio, para uso eventual dos moradores que 

trabalham em casa e querem de maneira formal atender clientes, fazer reuniões e utilizar os 

recursos de suas estrutura”. 

- B' Club: da Construtora Bortoncello, compreende em outros três ambientes: o 

B´Club Outdoor: envolve uma série de áreas para trilhas e preservação ambiental, quadras 

poliesportivas e piscinas e playground; o B' Club Indoor: local para exercícios físicos, 

hidromassagem, sauna seca, piscina térmica, cozinha equipada, salão de festas; e o B' Club 

Conveniência: com espaço para cafés e outros. 

O tempo em que apartamentos eram casas empilhadas umas encima das outras, já 

passou. Ao menos para uma parte da sociedade, pois as tais exclusividades, lançadas pelos 

construtores, num esforço de atrair o consumidor por aquilo que mais lhe agrade ou, lhe seja 

oportuno no momento, está se tornando algo cada vez mais comum e, também agregam 

cada vez mais valor aos empreendimentos à venda. 

Algumas considerações... 

Nossa investigação, que no momento se restringe somente a um município, mas que 

deve avançar para os demais municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, teve 
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como objetivo contribuir e analisar as novas formas de urbanização, que surgiram com muita 

força nas últimas décadas. Concentramos a pesquisa e a análise nos novos 

empreendimentos verticais (condomínios verticais residenciais) construídos no período de 

2000 a 2004, na cidade de Porto Alegre. A partir dos dados disponíveis foram colocadas 

algumas conclusões a respeito deste atual panorama envolvendo tanto o Poder Público, 

quanto os agentes imobiliários envolvidos nesse processo e a transposição deste processo 

para a paisagem urbana em forma de segregação sócio-espacial. 

Porto Alegre, como inúmeros outros municípios, convivem há muito tempo com esta 

diferenciação sócio-espacial entre sub-habitações e caros apartamentos. A já citada 

segregação sócio-espacial, não pode ser atribuída unicamente aos agentes imobiliários, 

mas deve-se também ao Poder Público, - Porto Alegre, através do PDDUA - que pré 

determina a função que pode ser exercida em diferentes áreas da cidade, levando as 

mesmas a desigualdades e segregações imensas, que acabam por tornar a questão ainda 

mais complexa. 
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http://www.morare.com.br 

http://www.noblesse.com.br 

http://www.otima.com.br 

http://www.portoalegre.rs.gov.br 

http://www.predilar.com.br 

http://www.rial.com.br 

http://www.safeconstrucao.com.br 

http://www.terraville.com.br 

http://www.viaimoveis.com.br 

 

ANEXOS 

 

 

Divisão dos bairros de Porto Alegre e denominações 
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Tabela relativa à figura anterior com os bairros enumerados. 

1. Farrapos 44. Santo Antônio 
2. Humaita 45. Partenon 
3. Anchieta 46. Vila João Pessoa 

4. não cadastrado 47. São José 
5. Navegantes 48. Agronomia 

6. São João 49. Santa Teresa 
7. Jardim São Pedro 50. Teresópolis 
8. Jardim Floresta 51. Glória 

9. Sarandi 52. Cel. Aparício Borges 
10. Rubem Berta 53. Cristal 
11. São Geraldo 54. Nonoai 

12. Santa Maria Goretti 55. Cascata 
13. Higienópolis 56. Vila Assunção 

14. Passo da Areia 57. Camaquã 
15. Vila Ipiranga 58. Cavalhada 

16. Jardim Itu - Sabara 59. Vila Nova 
17. Passo das Pedras 60. Belém Velho 

18. Mario Quintana 61. Lomba do Pinheiro 
19. Floresta 62. Tristeza 

20. Moinhos de Vento 63. Vila Conceição 
21. Auxiliadora 64. Ipanema 
22. Boa Vista 65. Aberta Morros 

23. Centro 66. Restinga 
24. Independência 67. não cadastrado 

25. Rio Branco 68. Espírito Santo 
26. Mont Serrat 69. Guarujá 
27. Bela Vista 70. Hípica 

28. Três Figueiras 71. Chapéu do Sol 
29. Chácara das Pedras 72. Serraria 

30. Vila Jardim 73. Ponta Grossa 
31. Petrópolis 74. Belém Novo 

32. Praia de Belas 75. Lageado 
33. Cidade Baixa 76. não cadastrado 
34. Farroupilha 77. Lami 

35. Santa Cecília 78. Bom Fim 
36. Jardim Botânico 79. Cristo Redentor 

37. Bom Jesus 80. Jardim Lindóia 
38. Jardim do Salso 81. São Sebastião 
39. Jardim Carvalho 82. Santana 
40. Protásio Alves 83. Medianeira 
41. Arquipelago 84. Pedra Redonda 

42. Menino Deus 85. Marcílio Dias 
43. Azenha  

 
Disponíveis em: http://www.portoalegre.rs.gov.br/dadosger/secret.html  
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