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ABSTRACT 
 

This paper focus the open spaces in residential condominium launched in the region 
metropolitan of São Paulo in the last five years, between 1997 and 2002, period of significant growth 
of this type of enterprise in the metropolitan area of São Paulo. 

The premisse that it deals, on one hand, with a new appropriation of the residential urban 
areas in the city and with the models of “garden neighborhoods”, built in São Paulo in the beginning 
of century XX, and, in another one, with the North American suburban areas, in special those 
produced after the Second War, excites the necessity of study the qualities and effects of this structures 
in São Paulo. 

We analyze fifty enterprises launched in the these five years in the southwestern region of 
São Paulo, where concentrates the biggest number of new enterprises. In common, they have walls 
around the site end edit building codes. 

This study focus both in suburban areas and urban villages, analysing  the planning 
methods, the open area and leisure equipment distribution, and the volumetric types. 
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1. QUANTO À ESTRUTURA MORFOLÓGICA 

 
 

1.1 Considerações iniciais 
 
 
Existem 2 tipos de condomínios horizontais na região metropolitana de São Paulo: 

os definidos por uma estrutura de segurança privada, isto é, isolados por muros e sujeitos a 
uma legislação interna de acesso, e os ditos “abertos”, não murados, estando ambos 
empreendimentos a cargo da iniciativa privada.  
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Os empreendimentos fechados localizam-se tanto em trechos suburbanos quanto 

intra-urbanos, podendo ser classificados pelo número de unidades habitacionais existentes. Os 
condomínios suburbanos, por um lado, caracterizam-se por extensos parcelamentos de pelo 
menos 200 lotes cada. Os intra-urbanos, por outro lado, são definidos por vilas de até 20 
unidades residenciais ou de médio formato (entre 20 e 200 lotes), localizados 
necessariamente em tecidos urbanos já constituídos (ver anexo I). 

                                                          1                                                                            2                                                           3 
FIGURAS 1, 2 e 3: Respectivamente, exemplos de condomínios suburbanos e intra-urbanos (vilas e 

médio formato) na região metropolitana de São Paulo. 
É possível afirmar que tanto as estruturas suburbanas quanto as intra-urbanas 

localizam-se segundo princípios de fácil acessibilidade e disponibilidade de terrenos amplos. 
Enquanto que as primeiras encontram-se nas franjas rurais de municípios limítrofes à cidade 
de São Paulo (Barueri, Santana de Parnaíba, Cotia, predominantemente) e junto a vias 
expressas, os condomínios intra-urbanos localizam-se juntos às artérias metropolitanas, em 
áreas com estoque de terrenos vazios ou de fácil urbanização(caso do bairro do Butantã, 
Morumbi, Alto da Boa-Vista, todos próximos a grandes avenidas). As vilas são uma exceção: 
devido à permissividade da legislação e ao seu pequeno porte, tais tipos são encontradas em 
sua maioria nos bairros de ocupação já consolidada, com tecido viário preexistente e de alto 
grau de ocupação. 

 
 

1.2 Estrutura morfológica típica 
 
 
Os condomínios suburbanos apresentam uma evolução morfológica mais antiga que 

os intra-urbanos – remontam há quase 30 anos na cidade de São Paulo. Na última década, 
uma reordenação formal dos padrões de parcelamento, a preocupação com cenarizações mais 
sofisticadas dos espaços livres internos ou o oferecimento de um número amplo de 
equipamentos de lazer comum - constituindo verdadeiros “club-condomínios” - ocorreram 
concomitantemente à implantação das estruturas intra-urbanas, as quais já incorporavam tais 
inovações.  

 
 
Entretanto, é possível afirmar que o padrão morfológico básico dos condomínios 

fechados caracteriza-se pela presença de unidades unifamiliares isoladas nos lotes, com 
ajardinamentos e arborizações elaboradas e com a existência de áreas de recreação coletivas, 
dotadas de equipamentos como piscinas e quadras esportivas. São comuns em muitos 
condomínios, ainda, casas geminadas e em renque (em geral em vilas ou em condomínios 
direcionados às faixas de renda média e baixa), com áreas verdes mais reduzidas. 
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As massas de vegetação e os padrões de parcelamento são dispostos de modo 
característico em cada condomínio. Enquanto que nos suburbanos predomina uma ocupação 
aos moldes de ‘”bairros-jardins”, de traçado orgânico e arborização ao longo das ruas, nos 
intra-urbanos é comum o emprego de vegetação esparsa e um maior adensamento, com a 
disposição do arruamento semelhante aos do tecido urbano tradicional – com eixos visuais e 
formas ortogonais. 

                                              4                                                                          5                                                                             6 
FIGURAS 4, 5 e 6: Enquanto que predominam formas orgânicas nos condomínios suburbanos (4 e 

5), as vilas (6) empregam eixos e formas mais ortogonais. Notar as diferenças entre os recuos frontais. 
 

 
O caráter da paisagem de cada condomínio pode ser caracterizado de acordo com a 

disposição dos edifícios nos lotes, principalmente no que se refere às relações entre as áreas 
privadas e de uso comuns, estabelecidas segundo os recuos e as possibilidades de edificação. 
Nos casos suburbanos, a casa recuada e o jardim frontal, sem portão ou muros laterais (apenas 
cercas vivas), favorece a ligação livre da rua à casa, de forma a sugerir um espaço 
“semiprivado”, isto é, que funciona como uma zona de transição entre os domínios privados e 
coletivos. Isto possibilita, por exemplo, tanto aos pedestres quanto aos vizinhos de acessarem 
o espaço livre frontal. Nos casos de vilas ou condomínios médios, a existência de cercas e de 
muros frontais é mais comum, e as áreas semiprivadas são diminuídas ou inexistentes, 
dificultando a continuidade visual para dentro do lote. 

 

                                          7                                                                              8                                                                         9 
FIGURAS 7, 8 e 9: A presença de jardins frontais de porte nos condomínios suburbanos (7) é 

limitado nos tipos intra-urbanos médios (8) e raros nas vilas (9). 
 
 

1.2.1 Condomínios suburbanos 
 
 

1.2.1.1 Características gerais 
 
 
O loteamento tradicional típico engloba 500 lotes em média (EMBRAESP, 2003), 

contendo unidades unifamiliares isoladas e acessadas preferencialmente por automóveis, visto 
que são raros os locais onde existe transporte coletivo. O padrão do parcelamento e 
arruamento é de responsabilidade de uma mesma empresa incorporadora, e é 
predominantemente definido por traçados curvilíneos que incorporam massas de arborização 
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ao longo das vias e delimitam os espaços semiprivados dos jardins frontais de cada lote, de 
modo a criar um sistema de áreas verdes integrados e ressaltar visualmente o aspecto 
“bucólico” do emprendimento. 

 
 
Este padrão morfológico está relacionado muitas vezes à existência de uma 

configuração paisagística cenicamente privilegiada e associada a uma via de transporte 
expressa, fato este que possibilita um fácil acesso em direção às centralidades metropolitanas. 
Condicionam-se, portanto, os limites físicos do empreendimento e as possibilidades 
urbanísticas do loteamento. 

 
 
Nos casos do relevo ser acidentado, o traçado orgânico acompanhando as curvas de 

nível é a solução mais empregada, e naqueles onde o terreno é plano observa-se uma maior 
ortogonalidade do traçado. Contudo, os condomínios são implantados muitas vezes a custa de 
grandes movimentos de terras de modo a simplificar o arruamento interno. 
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1.2.1.2 Parcelamento e o sistema de áreas livres 
 
 
O parcelamento de cada área segue um padrão de zoneamento monofuncional 

similar aos observados nos subúrbios americanos promovidos na década de 1950, não 
havendo outros usos além do residencial - como comércio local ou mesmo de serviços. As 
áreas livres são definidas, preponderantemente, pelos eixos de circulação de automóveis e 
resumem-se a poucas porções do loteamento, conformando praças e playgrounds em espaços 
não conectadas diretamente entre si. 

 

                                                                      10                                                                                                         11 
FIGURAS 10 e 11: Os condomínios suburbanos em São Paulo – Residencial Alpha 9 - (11) 

assemelham-se aos similares norte-americanos produzidos após a II Guerra Mundial (10). 
 
 
As massas de vegetação de porte se restringem ao entorno das ruas e de córregos, 

sendo que a vegetação, em geral esparsa, parece obedecer na sua disposição apenas a 
requisitos estéticos. 

 
 

1.2.1.3 Os lotes 
 
 
Os lotes (fig. 12) são dispostos linearmente ao longo das ruas 

e, em geral, apresentam 360 m² de área total, com possibilidade de 
edificação em até 50% do terreno. Os recuos delimitam duas frentes 
principais: o jardim frontal – distância máxima de 6 metros -, e o 
privativo (aos fundos), em média com 4 metros de profundidade. Um 
acesso de carros e uma garagem agregam-se ao jardim principal, de 
forma a definir os dois acessos principais à casa: o social e o de 
serviços, pela garagem. Nos fundos, é constante a presença de 
equipamentos de lazer instalados pelo próprio morador, em especial 
piscinas e churrasqueiras. O investimento nestes equipamentos dentro 
do lote se justifica pela ausência, em geral, de conjuntos esportivos 
expressivos ou mesmo de amplas áreas de recreação – como parques, 
campos de golfe ou clubes - dentro dos condomínios.                                                            12 
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1.2.1.4 Estudo de caso: Alphaville 
 
 
O empreendimento Alphaville foi o primeiro empreendimento residencial suburbano 

de porte a se instalar na Grande São Paulo. Atualmente, este modelo de moradia suburbana 
tem sido implementada em muitas das principais cidades do país, empregando as mesmas 
características conceituais: “A vantagem anunciada de condomínios como este, além da 
autonomia funcional, é de oferecer os benefícios das grandes cidades, sem os problemas que 
elas trazem, o que faz com que seus empreendimentos o justifiquem como sendo 
‘economicamente correto, urbanisticamente perfeito’”. (VILLASCHI, 2003).  

 
 
Foi implantado entre os municípios de Santana de Parnaíba e Barueri pela 

Construtora Albuquerque Takaoka S.A. e é constituído por uma rede de 12 condomínios com 
códigos de edificação independentes, ainda que apresentem características morfológicas 
parecidas. O núcleo de serviços foi o primeiro a se estabelecer no empreendimento, de 
maneira a criar um pólo regional de atração de empregos. Posteriormente, um conjunto de 
serviços educacionais (Colégio Objetivo e Universidade Integrada Paulista - UNIP), de saúde 
e de lazer foi incorporado ao longo das artérias, em direção aos condomínios. Há mais de 360 
empresas instaladas no centro empresarial e 600 estabelecimentos de comércio e serviços, o 
que promove uma população flutuante estimada em mais de 150 mil pessoas por dia. Soma, 
atualmente, quase 16 milhões de m² de área total e uma população estimada em 40 000 
habitantes.  
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A articulação do conjunto se dá por duas vias arteriais principais, de acesso direto ao 
Km 22 da rodovia Castelo Branco, configurando uma área exclusivamente residencial e outra 
de uso comercial e de serviços, localizada junto ao acesso principal, próxima à região central 
de Barueri. O empreendimento está situado numa região de topografia acidentada, delineada, 
por um lado, pelo rio Tietê e, por outro, por maciços e morros, aonde foram estabelecidos os 
condomínios; na planície, estabeleceu-se o centro comercial. O seu plano geral previu áreas 
de preservação de lagoas e matas nativas, além de reflorestamento em cada condomínio com 
pinheiros. Entretanto, o processo de implantação dos condomínios causou duas situações de 
significativo impacto ambiental: o desmatamento da cobertura vegetal original decorrente da 
substituição por novas espécies, e os grandes movimentos de terra, de maneira a adaptar o 
relevo original ao arruamento de traçado “orgânico” previstos. A permissividade dos códigos 
de edificação de cada condomínio, que possibilita o desmatamento, em média, de 50% da 
cobertura vegetal de cada lote, associada aos recuos laterais e frontais poucos generosos (de 4 
a 6 metros) e à construção de casas com 2 ou 3 pavimentos resultou numa ocupação densa e 
numa paisagem natural extremamente alterada. 

 
 
Essa situação parece ser constante em todos os empreendimentos Alphaville no país. 

Em Belo Horizonte, o Alphaville Lagoa dos Ingleses, por exemplo, localizado a 30 km da 
cidade, previa a “manutenção da integridade da Lagoa”, ”seu principal cartão postal”. 
Entretanto “os eucaliptos ali existentes, devido ao desmatamento e posterior reflorestamento 
promovidos (...) também foram retirados, justificados por se encontrarem no meio das vias 
públicas ou no interior dos lotes, para ‘facilitar’ as constrições particulares” (VILLASCHI, 
2003). 

 
 
O zoneamento interno de cada condomínio é baseado na monofuncionalidade, 

restringindo-se apenas ao uso residencial e atividades de lazer complementares. Os moradores 
dependem do centro comercial e dos subcentros de apoio locais para as atividades cotidianas e 
do “Alpha Tennis Clube”, de uso exclusivo dos moradores, que se encontra junto ao 
condomínio Alpha 1 (o primeiro a ser lançado em 1975), e é acessado apenas por automóvel. 
A dependência por esse meio de transporte explica-se não só pela implantação distante de 
cada condomínio ao centro comercial (o residencial Alpha 12, por exemplo, está a 11 km do 
centro), mas também pela inexistência de vias de transporte exclusivas de pedestre ou 
bicicleta. Entre os condomínios vizinhos não há qualquer conexão ou acessos por vias 
internas, como é comum nos subúrbios norte-americanos do pós-guerra. Assim, o acesso ao 
condomínio se dá exclusivamente por uma portaria. 

 
 
As características morfológicas e conceituais de Alphaville derivam em grande parte 

dos subúrbios norte-americanos, vinculados aos padrões Master-Planned Communities, em 
especial no que se referem na concepção de comunidades independentes, com áreas de lazer 
internas, e segregadas fisicamente umas das outras, com sistemas de segurança privada e por 
muros. O Residencial paulista e a Neighborhood americana são desenhados através de 
extensas transformações no relevo e na vegetação original, de forma a adquirirem identidade 
visual própria na proposta urbanística e nas ênfases às formas orgânicas e às massas de 
arborização.  
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1.2.2 Condomínio intra-urbano 
 
 

1.2.2.1 Características gerais 
 
 
Trata-se da estrutura paisagística de caráter habitacional de origem mais recente na 

zona metropolitana de São Paulo, cuja difusão foi beneficiada pela Lei de Vilas de 1994, que 
permite a instalação de condomínios multi-familiares nas zonas estritamente residenciais de 
baixo adensamento (Z1).  

 
 
Diferentemente dos conjuntos suburbanos instalados desde a década de 70, as 

estruturas intra-urbanas de São Paulo incorporam uma série de soluções urbanísticas oriundas 
dos modernos subúrbios americanos, em especial as experiências dos últimos 20 anos, como 
novos formatos para as unidades de vizinhança, padronização arquitetônica e cenarizações 
sofisticadas. Entretanto, os empreendimentos em São Paulo acabam por se adaptar 
parcialmente a tais modelos, visto que se instalam em tecidos urbanos já constituídos ou em 
processo de formação, além de se limitarem a conjuntos de pequenos ou médios formatos (em 
média 50 unidades por condomínio). Muitas vezes, as referências internacionais são 
incorporadas apenas nos seus aspectos formais e estéticos, e não em suas qualidades 
urbanísticas. No caso, a localização intra-urbana oferece como vantagens o acesso a serviços 
urbanos inexistentes nos casos norte-americanos, como o transporte coletivo municipal, a 
proximidade aos centros comerciais e aos equipamentos institucionais. 

 
 

Da mesma forma que as estruturas suburbanas, os condomínios intra-urbanos são implantados 
através de uma distribuição interna monofuncional das áreas de lazer comunitário e de 
residência (não existem os usos comercial e de serviços). As dimensões reduzidas dos 
condomínios, em média 10.000 a 20.000 m² de área total – um quarteirão típico -, limitam a 
ocupação por, no máximo, 50 unidades unifamiliares e por reduzidas áreas de recreação - que 
podem ser uma piscina, uma churrasqueira comum, quadras esportivas e salões de festa - e 
equipamentos de apoio – guaritas e administração. No caso particular das vilas, a legislação 
restringe a implantação em terrenos de no máximo 15 000 m² (resultado de remembramentos 
de lotes, em sua maioria), ocorrendo duas situações comuns: enquanto que nas regiões 
consideradas pela legislação Z1 observa-se um número médio de 15 unidades por vila, nas Z2 
(zona de uso predominantemente residencial, de densidade demográfica média que ocupam a 
maioria da área urbana da cidade), principalmente, esse número chega a 50 unidades, ou seja, 
com um maior adensamento das casas em sobrados geminados. 

 
 
O acesso principal, por sua vez, é configurado de modo a separar fisicamente os 

fluxos de automóveis dos pedestres, por calçadas e portões particulares, apesar de serem raros 
os casos de continuidade dos passeios laterais nas ruas internas do condomínio. Muitas vezes, 
o acesso desemboca numa via coletora municipal que se encontra não muito distante das vias 
arteriais de bairro e de grandes avenidas  
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1.2.2.2 Parcelamento e o sistema de áreas livres 
 
 
Os padrões urbanísticos dos loteamentos variam de acordo com os diferentes níveis 

de renda de seus proprietários e compradores. Naqueles de alto padrão, é comum lotes 
individuais com casas isoladas e recuos laterais e frontais obrigatórios, característica menos 
comum nos de baixo poder aquisitivo, onde podem aparecem conjuntos geminados de duas ou 
mais casas. 

 
 
As áreas verdes também são desigualmente distribuídas nos diferentes tipos de 

condomínios, sendo muitas vezes, naqueles de mais baixa renda, restritas a pequenas massas 
arbustivas e gramados, com poucas árvores de porte. 

                                                                             13                                                                                        14 
FIGURAS 13 e 14: Condomínio de renda alta e de média renda, respectivamente.  

 
 
1.2.2.3 O Lote 

 
 
A separação dos espaços de uso comum obedece a soluções diferentes: os jardins 

frontais são reduzidos nos condomínios em que predominam construções geminadas, cujo 
acesso às residências se dá diretamente pela via ou por garagens (individuais, em sua 
maioria). Nesses casos, o espaço é caracterizado por funções bem definidas: local onde se 
pode estacionar o carro e onde se dá acesso à casa. 

 
 
Os pátios internos das residências, por 

outro lado, constituem-se morfologicamente da 
mesma forma, em todos os condomínios, 
tratando-se de um pátio murado e sem contato 
com os vizinhos, ajardinados, com piscinas e 
churrasqueiras. 

 
 
 
 

 
         15                                                        16     
 

         17 
FIGURAS 15, 16 e 17: O lote pode apresentar jardim frontal ou não (15 e 16), mas o interno é 

sempre murado (17). 
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1.2.2.4 Características particulares 
 
As soluções urbanísticas, como clusters ou unidades de vizinhança, com separação 

dos fluxos de pedestres e carros, são também comuns nas vilas, sendo muito freqüente a 
ocorrência de ruas terminando em “cul-de-sac”, de maneira a constituírem pequenas 
vizinhanças. Essa solução permite a ocorrência de praças internas, muitas vezes associadas a 
equipamentos de lazer, como quadras ou playgrounds. 

 
 
A rua se torna, muitas vezes, o principal espaço de relacionamento social, com 

desempenho superior aos dos equipamentos de lazer originais. Isto se explica pelo formato 
reduzido do empreendimento, de população reduzida, pela existência de poucas vias, e 
também pela maior proximidade das casas à rua. 

 
 
Algumas propostas contemporâneas, em instalação ainda embrionária nos subúrbios 

norte-americanos, como de ruas internas com pavimentação diferenciada e sem separação 
física dos fluxos de carros e pedestres, dando acesso direto às residências e aos equipamentos 
comuns - de modo a sugerir uma interação das atividades e da circulação interna -, podem ser 
encontradas eventualmente em recentes condomínios intra-urbanos paulistanos. 

 
 

1.2.2.5 Quanto aos padrões de parcelamento introduzidos 
 

 
Soluções tipo PUD (Planned United Development) e unidades de vizinhança, 

semelhantes aos modelos norte-americanos, são encontradas comunentemente em 
condomínios intra-urbanos e suburbanos da região metropolitana de São Paulo. Ambas 
estruturas, além de otimizarem a ocupação de espaços reduzidos, como as vilas, agregam 
também algumas padronizações do ambiente, em geral da arquitetura e das massas de 
vegetação. 

 
 
As estruturas tipo “PUD” são formadas por casas geminadas e estruturadas por uma 

via central, que distribui os fluxos de automóveis por entre as pequenas vizinhanças criadas 
pel a disposição das residências. Contudo, não é comum a ocorrência de vias exclusivas de 
pedestres de maneira a formar dois acessos às casas, como é comum nos casos americanos. 
Limita-se o percurso das pessoas a calçadas estreitas ou mesmo no leito carroçável. 

 
 
As Unidades de Vizinhança caracterizam-se por casas isoladas encontradas em 

condomínios de faixa de renda superior. Empregam-se, muitas vezes, alinhamentos contínuos 
(ver figuras 19 e 20) de modo a criar as áreas de usos comuns semelhantes a condomínios 
suburbanos, isto é, com os jardins abertos na parte da frente, e áreas privadas, nos quintais. 
Utilizam-se predominantemente muros altos entre os lotes, exceto na parte frontal, onde se 
empregam, eventualmente, cercas vivas e arbustos. 

 
 
Uma via única dá acesso às casas, podendo se ramificar em duas nas extremidades, 

de forma a criar ruas “cul-de-sac”. São, portanto, soluções que se encaixam adequadamente 
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em áreas reduzidas, possibilitando o adensamento do terreno e o remanejamento das áreas 
livres conforme a disposição das residências. 

 
 
Os condomínios “Raffles Village” e “Vilas de São Francisco V” são, 

respectivamente, exemplos de uma unidade de vizinhança e de um PUD:  

 
 

18                                                                                                                             19 
FIGURAS 18 e 19: Subúrbio tipo PUD (17) e Condomínio Vilas de São Francisco V, em São Paulo 

(19). 

20                                                                                                                             21 
 
FIGURAS 20 e 21: Unidade de vizinhança nos EUA (20) e condomínio intra-urbano Raffles Village, 

em São Paulo (21). 
 
 
1.2.2.6 Quanto à relação entre espaços edificados e não edificados 

 
 
A monofuncionalidade das estruturas suburbanas e intra-urbanas é caracterizada por 

três elementos principais: as residências, as massas de vegetação e os equipamentos de lazer. 
 
 
A disposição desses elementos e das áreas livres obedece, tanto nos condomínios 

intra-urbanos quanto nos suburbanos, às articulações e à hierarquização interna dos espaços 
de maior movimento – lazer e acesso principal – com aqueles de menor escala, isto é, nas  
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áreas de residência. Os volumes edificados - as casas -, articulam-se em maior ou menor grau 
com os espaços não-edificados - praças e áreas de lazer – de acordo com a existência diversos 
tipos de conexão interna do condomínio. Nos condomínios suburbanos são raros os exemplos 
de trilhas ou vias exclusivas de pedestres interligando os equipamentos de uso comum, as 
áreas livres e as residências, sendo identificados com clareza nos intra-urbanos os passeios de 
pedestres, os calçadões ou mesmo vias híbridas conectando as áreas não edificadas às 
edificadas. As áreas não edificadas reservadas ao lazer nos condomínios suburbanos 
tradicionais restringem-se às ruas e às praças (com ou sem playground) delimitadas pelo 
arruamento, sendo raros os casos onde existem outros tipos de equipamento como centros 
comunitários ou clubes internos ao ar livre, onde podem concentrar algumas atividades sociais 
de grande escala. O resultado disso é a criação de “ilhas de lazer”, delimitadas por vias de 
carros e sem qualquer relação com as outras existentes no condomínio - fato que parece 
sugerir uma apropriação apenas restrita à vizinhança em que se encontra. 

 
 
No caso intra-urbano, tais “ilhas” são minimizadas pela articulação estrita dos 

espaços internos, apesar da compartimentação das áreas de lazer num único local. A 
disposição de pequenas vizinhanças possibilita formação de áreas livres de edificação que se 
articulam aos jardins frontais, ao passeio de pedestre e à via, e muitas vezes a pequenas praças 
junto às áreas muradas. A utilização de uma via principal que interliga as vizinhanças resulta 
num conjunto hierarquizado. A Vila Fidalga, no bairro de Alto de Pinheiros, é um exemplo de 
hierarquização dos espaços livres, interligados de modo a se equilibrarem com os usos 
individuais.  

 
 
A proporção de espaços edificados e não-edificados é substancialmente distinta entre 

os condomínios suburbanos e intra-urbanos já estudados: enquanto que nos residenciais 
Alphaville 9 e 12 ela é de 35%, nos intra-urbanos, ela varia entre 33% e 51%, caso da Vila 
Fidalga e Vilas de São Francisco V. 

‘ 
           Edificação                 Espaço não edificado 

                                      22                                                                                      23 
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              24                                                                        25 
 

Proporção entre espaços edificados e não edificados em condomínios suburbanos (22 e 23) e intra-
urbanos (24 e 25). 

 
 
No caso do residencial Alphaville 12 (ver fig. 26, 

ao lado), os espaços não edificados correspondem a 27% da 
área total, sendo que efetivamente apenas 3% são utilizados 
por equipamentos de lazer. Inexiste um sistema com 
conexões diretas para pedestres entre as praças (cor cinza), 
ou mesmo entre os espaços não edificados, que conforme 
corredores contínuos ou amplas áreas livres, à semelhança 
das parkways americanas. Os playgrounds aparecem 
desarticulados uns dos outros, e inexistem áreas de 
fronteira abertas à comunidade ou delimitadas por circuitos 
e trilhas exclusivas ao pedestre. 

26 
 

 
Na figura 24 (Condomínio Vilas de São Francisco V), pode-se identificar uma 

estrutura de um PUD, ainda que simplificado, e um sistema hierarquizado de circulação, com 
uma via principal e duas locais. Neste caso, onde a proporção de áreas não edificadas e 
edificadas é generosa (em torno de 55%), as áreas de lazer estão concentradas em pequenas 
praças dispostas entre as vizinhanças e uma área de piscina, churrasqueira e salão de jogos 
acessado exclusivamente por pedestres através da via principal, que, por sua vez, absorve os 
fluxos das duas vizinhanças.  

 
 

1.2.2.7 Quanto às áreas de lazer 
 
 
Pode-se observar dois padrões de disposição das áreas de lazer nos condomínios 

horizontais: nas áreas suburbanas, elas constituem-se em áreas isoladas como “ilhas”, e, nas 
estruturas intra-urbanas, em áreas compartimentadas inseridas ou não num sistema 
hierarquizado. 

 
 
A qualidade e o desempenho desses espaços diferem-se não tanto pela localização 

intra ou suburbana, mas sim pela faixa de renda que o empreendimento se destina. O número 
de equipamentos de lazer difere substancialmente nos bairros de renda alta e média: nos 
empreendimentos lançados no ano de 2002, a zona de valor do Butantã (Pesquisa Instituto 
Datafolha e Amaral D'Ávila Engenharia de Avaliações) - local que mais absorveu estruturas 
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intra-urbanas da região de estudo -, apenas 58% apresentavam áreas de piscina e em 33% 
existiam salões de jogos, tratando-se de empreendimentos de médio padrão (preço do imóvel 
até R$ 300 000 - EMBRAESP, 2003).  

 
 
Entretanto, na zona de valor do Morumbi (preço médio do imóvel de R$ 550 000 – 

EMBRAESP, 2003), 87% dos lançamentos apresentavam piscina e áreas de churrasqueira e 
em praticamente todos os condomínios suburbanos em Barueri, lançados em 2002 (valor 
médio de R$ 300 000), incorporavam uma estrutura completa de equipamentos de lazer 
comum (churrasqueira, piscina, quadras esportivas, salões de jogos e sauna). Neste caso, trata-
se da única região estudada com uma infra-estrutura completa de lazer, comprovando o novo 
direcionamento dos empreendedores responsáveis pelos condomínios suburbanos em oferecer 
um conjunto de equipamentos de lazer sofisticado e superior aos tradicionais. 

 
 
O Condomínio Raffles, no bairro do Morumbi, onde o preço do imóvel varia entre 

R$ 628 000,00 e R$ 1 500 000,00 (EMBRAESP, 2003), utiliza-se uma garagem de uso 
comum entre as 23 unidades, o que possibilita o uso exclusivo para lazer de uma significativa 
área: 33% de todo espaço livre é destinado inteiramente às atividades ao ar livre (ver fig. 13), 
com um número de equipamentos de lazer superior, por exemplo, ao residencial Alpha 12 
inteiro (quadra de tênis e poliesportiva, piscina, churrasqueira, playground salão de festas). 

 
 
A disposição desses ressalta um padrão espacial peculiar entre os pesquisados: 

localizadas ao longo dos percursos de acesso às residências, as áreas de lazer e de estar 
coletivo organizam o eixo principal de circulação, que compreende nas partes externas a praça 
e a quadra maior e, na outra, a piscina e a churrasqueira, sendo que o playground encontra-se 
no meio. Deste modo, uma única unidade de vizinhança compreende três níveis de lazer para 
diversas faixas etárias. 

 
 
Entretanto, nos casos onde se emprega um parcelamento tipo “PUD”, isto é, nos 

condomínios de até 200 unidades, é comum a concentração da maioria dos equipamentos de 
lazer num único ponto, em geral em partes isoladas. Churrasqueiras, piscina e salão de jogos 
estão dispostos próximos uns dos outros, e apenas pequenas praças localizam-se mais ao 
longe, conforme a hierarquia das vias internas. O Condomínio Vilas de São Francisco V é um 
exemplo disso. 

 
 
Nem todos condomínios organizados como unidades de vizinhança contém áreas de 

lazer. Em particular, as estruturas tipo vilas raramente apresentam equipamentos de recreação 
coletivos, o que determina formas de lazer limitados ou às áreas privadas ou às vias de carros. 
Assim, o desempenho das áreas livres do condomínio intra-urbanos está condicionado, em 
grande parte, pela faixa de renda a que se destina e às dimensões do empreendimento. Quanto 
maior o poder aquisitivo, maior é a variedade de equipamentos e mais sofisticado é o tipo de 
parcelamento interno: tipo “PUD” para áreas maiores e unidade de vizinhança, para pequenas 
vilas. 
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2. SÍNTESE 
 

O processo de inserção de estruturas condominiais na metrópole de São Paulo 
corrobora para o processo de segregação das elites historicamente constituído na cidade, em 
especial na porção sudoeste. Apesar de oferecer alternativas “vantajosas” de qualidade de vida 
às classes médias e ricas, o estudo das áreas internas demonstra que essas estruturas oferecem 
os mesmos padrões de áreas verdes e de espaços livres privados do restante urbano, muitas 
vezes extremamente modestos e mal equipados. 

 
 
As características diferenciais estão condicionadas, conseqüentemente, à localização 

do empreendimento e à faixa de renda a que se destinam, o que determina a disponibilidade 
de equipamentos de lazer internos.  

 
 
A simplificação dos modelos dos quais se originam é uma característica comum. 

Piscinas, áreas verdes e jardins frontais, equipamentos comuns nas estruturas suburbanas 
americanas, tornam-se instrumentos de distinção e valorização tanto de condomínios 
suburbanos quanto intra-urbanos. O traçado curvilíneo e arborização ao longo das ruas são 
reproduzidos dos bairros-jardins empreitados no início do século XX sem, no entanto, 
proporcionar as mesmas amplas praças ou continuidades urbanas que consagraram aqueles 
modelos. 

 
 
Ao restante urbano e suburbano é oferecidas novas paisagens de longos muros e 

profundas transformações ambientais. As estruturas suburbanas, por exemplo, são desenhadas 
através de deslocamentos de terras e reflorestamento, e as intra-urbanas pelo adensamento 
tanto em bairros já consolidados da cidade quanto em porções ainda não ocupadas.  
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