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RESUMO 

Este trabalho busca entender a dinâmica de valorização do capital imobiliário, por meio 

da expansão de loteamentos e condomínios fechados no Município de Domingos 

Martins, no Estado do Espírito Santo, situado em área rural próxima a Região 

Metropolitana da Capital Vitória. 

O crescimento de condomínios fechados constitui fenômeno urbano que vem se 

reproduzindo de forma similar em várias localidades do Brasil e do mundo.  

Na atual dinâmica do processo de acumulação do capital imobiliário, a produção destes 

novos espaços caracteriza-se pela promoção da fragmentação do território e 

privatização dos espaços públicos. 

Para a comercialização desta diferenciada “mercadoria” destinada à moradia, os 

agentes imobiliários utilizam estratégias de marketing que exploram a construção de 

uma realidade imaginária, indicando que está incorporado no produto um estilo de viver 

diferenciado com contato irrestrito com a natureza, convívio social harmônico e 

isolamento de problemas cotidianos das grandes cidades como violência, poluição e 

trânsito. 

A pesquisa, no limite espacial proposto, apresenta uma análise dos impactos que os 

condomínios fechados vêm ocasionando, transformando a estrutura urbana, 

econômica, social e ambiental, de forma a  ameaçar a sustentabilidade da região. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Condomínios Fechados, Loteamentos Fechados; Segregação 

Social; Urbanismo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na linha histórica da economia mundial, passamos por um momento de transição, 

quando a evolução dos padrões tecnológicos tem sido a mola propulsora de 

desestruturação do paradigma produtivo industrial fordista, dando lugar a acumulação 

flexível1. 

Campos Júnior2 (2005, p. 50-55), delimita que a dinâmica atual capitalista, atuando 

articuladamente em proporções globais, estabelece novas formas de produzir, mais 

ágeis e flexíveis, aumentando a velocidade de produção, distribuição e de consumo dos 

bens, condicionando assim, uma  renovação intermitente de produtos ofertados no 

mercado. 

Outro fato observado no novo estágio de acumulação, indicado pelo autor, é o 

redirecionamento da produção, que antes estava assentada na produção de bens de 

consumo, com o objetivo de alcançar um número maior da população, mas voltando-se, 

no atual momento, para a produção de bens  com maiores valores agregados, a partir 

da utilização de tecnologia e conceitos diferenciados (ex.: valores ambientais), 

direcionados para a camada da sociedade com renda superior. 

A dinâmica de produção descrita vem imprimindo um ritmo acelerado de absolescência 

dos produtos, tornando-os, rapidamente, ultrapassados e imprestáveis para o consumo 

moderno.  Tal processo propicia a entrada de novos produtos no mercado, o que de 

certa forma, vem delimitar, segundo Campos Júnior (ibid, p.50-55), um caráter ainda 

mais seletivo e excludente da forma com que o capitalismo se reproduz. 

Nesse contexto, são claros os impactos da nova configuração de produção na estrutura 

social das cidades, baseada nas novas estruturas da “organização do trabalho, 

distribuição dos ganhos, estrutura de consumo, os quais criam novos padrões de 

desigualdade social urbana.” (SASSEN,  1998, p. 12). 

                                                 
1 A esse respeito leia Harvey.  Condições pós modernas (1999) 
2 Revista ESSA, ano 8, número 1, Dezembro de 2005. Urbanismo – fls. 50/55 
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A partir destas condições históricas específicas contemporâneas, o capital procura se 

reproduzir junto a cidade, por meio de novas formas urbanas comercializáveis, 

rentáveis e valiosas para o mercado. 

Novas formas de urbanização, resultantes dos atuais processos de acumulação 

contribuem para que se criem espaços exclusivos, tais como :  shopping centers, 

centros de entretenimento, complexos educacionais e residenciais fechados, vigiados e 

com limitação do acesso ao público em geral (JANOSCHKA, 2002). 

O capital imobiliário encontra um  contexto favorável para a sua valorização, produzindo 

múltiplos e diferenciados produtos orientados, preferencialmente, para aqueles 

pertencentes às classes de maior renda.  Assim, são produzidos novos espaços a 

partir, principalmente, da fragmentação do território e a crescente privatização dos 

espaços públicos.  Os condomínios fechados podem ser vistos como manifestação 

deste processo. 

A partir da análise do cenário atual da América Latina, onde depara-se com vários 

países enquadrados no mesmo estágio de desenvolvimento econômico (economias em 

desenvolvimento), com conjunturas econômicas e estruturas sociais comparáveis, 

guardadas as especificidades históricas, político-sociais, o processo de ocupação 

urbana por meio de condomínios fechados, apresenta, em linhas gerais, semelhanças, 

cujos impactos já constatáveis, demandam uma maior reflexão da sociedade e imediata 

intervenção do Poder Público e da sociedade civil organizada. 

Como um pesquisador que vem analisando o processo de condomínios fechados no 

âmbito da América Latina,  Rodrigo Hidalgo   tem estudado esse novo padrão de 

construção de espaços residenciais em Santiago do Chile; associa tal fenômeno ao 

momento particular da economia que seu país tem vivido, de reestruturação e 

modernização produtiva,   concluindo,  como reflexo deste processo : o aprofundamento 

da fragmentação e segmentação do espaço social da cidade. 

Sonia Roitman (2003), da Universidade de Londres, também vem estudando o 

fenômeno dos bairros fechados, a partir da observação da área metropolitana de 
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Mendonza. Em sua análise,  aponta como principais causas: o aumento da violência 

urbana e insegurança;   a incapacidade do Estado em assegurar certos serviços 

básicos, como a segurança cotidiana; o progressivo desaparecimento na cidade do 

sentimento de comunidade; o crescimento da desigualdade social e acirramento entre a 

distinção de pobres e ricos; o desejo de demonstrar o status e certa homogeneidade 

social por parte de alguns agrupamentos sociais; e o desejo de maior contato com a 

natureza e de um “estilo de vida diferente”, e o impulso  por partes dos especuladores 

urbanos, de uma nova urbanização, influenciada pelo estilo american way of life.  E 

ainda, em última instância, a autora observa, como principal conseqüência, o término do 

tecido social e o processo de segregação social urbana. 

Sonia Vidal-Koppman (2001), pesquisadora da Universidade de Buenos Aires, também 

salienta em suas pesquisas, que o fenômeno de construção de urbanizaciones cerradas 

na área Metropolitana de Buenos Aires são destinadas aos setores da população de 

maior renda e, como consequência principal, tem criado um conjunto de enclaves 

cercados que evidenciam um crescente processo de auto-segregacion. 

O mesmo fenômeno foi captado em San Salvador, por Sonia Baires Rivas (2003), que 

descreve o surgimento durante a década de 90, de barrios cerrados na área 

metropolitana de San Salvador, encontrando feições transnacionais, os quais se 

constituem em uma nova forma de segregação sócio espacial. 

No Brasil, os condomínios fechados já são parte da realidade urbana, principalmente 

nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.  São vários os investigadores deste 

processo, no entanto, destacamos Luiz César de Queiroz Ribeiro (1997), por ser uma 

das referências no estudo do processo de acumulação, promovido pelo capital 

imobiliário, cuja análise abarca desde o entendimento sobre os agentes, quais são suas 

motivações, suas limitações, as relações sociais que engendram entre si, o processo 

técnico e sua análise histórica, além da investigação dos produtos diferenciados 

ofertados no mercado imobiliário brasileiro, com foco nos condomínios fechados na 

cidade do Rio de Janeiro. 
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Conclui-se da literatura científica, que o fenômeno no aumento dos condomínios 

fechados, manifesta-se de forma semelhante em diversas regiões, posto que se 

apresenta como reflexo do momento do desenvolvimento econômico e social em que 

vivemos, tendo como principal agravante a problemática da segregação social, sob a 

forma de segregação residencial. 

Assim, esta pesquisa se propõe a compreender o crescimento dos loteamentos  
em forma de condomínios fechados no Município de Domingos Martins/ES. 

Parte-se da hipótese que este fenômeno corresponde a reprodução de uma dinâmica 

global, cujas causas, condicionantes e consequencias observadas em outras cidades, 

principalmente as latino-americanas, muito se assemelham.  

Desta forma, a análise do processo observado em outras cidades da América Latina ou 

mesmo no Brasil, a partir das referências teóricas apresentadas no próximo capítulo, 

são ferramentas valiosas para serem utilizadas no desvendamento das particularidades 

da manifestação do capital imobiliário em Domingos Martins.  Assim como, as 

condições geográficas, históricas e econômicas desse município e do Estado, são parte 

do instrumental empregado por nossa investigação. 

Por fim, pretende-se salientar as principais conseqüências desse processo, que podem 

vir a afetar a região, além das sugestões de algumas alternativas para amenizar os 

seus impactos. 
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2. ANÁLISE TEÓRICA 

Começamos a discussão acerca do fenômeno de transformação do produto imobiliário, 

por meio da análise do arcabouço teórico, o qual, inicialmente, trata das condições 

necessárias para a existência do mercado imobiliário, seguindo a conceituação da 

mercadoria, dos agentes envolvidos e seus papéis no processo de elaboração e 

comercialização do produto imobiliário.   

Como análises necessárias, elaboramos um breve histórico sobre a criação de espaços 

nas cidades, principalmente na América Latina, a partir do qual inserimos a 

conceituação da nova forma de se produzir espaços, ou seja, junto a loteamentos 

fechados, verificando na literatura escolhida, os principais condicionantes desse 

processo, assim como suas causas e conseqüências.  Por fim, acrescentamos uma 

breve explicação a respeito do enquadramento jurídico, na legislação brasileira, desse 

novo produto imobiliário, haja vista a incompatibilidade do tratamento comercial dada ao 

loteamento fechado, com sua possibilidade jurídica de existência. 

   

2.1  CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A EXISTÊNCIA DO MERCADO IMOBILIÁRIO  

Preliminarmente, deve-se entender que o capital  (no caso imobiliário), tem a terra, 

enquanto propriedade privada, como condição para a geração da renda capitalista 

imobiliária. 

De acordo com as autoras Andrade & Netto (s.d.), a terra é um bem, que, por 

intermédio do instituto da propriedade privada, lhe é atribuído determinado preço pelo 

seu uso.  

Assim, como recurso necessário à viabilização  das atividades econômicas 
em geral, a terra, através do instituto da propriedade privada,  se transforma 
em capital e adquire características de mercadoria. 

Verifica-se que a terra, em geral, tem como uma das suas características essenciais, a 

impossibilidade de ser produzida socialmente, o que acarreta não poder ser 
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enquadrada como uma mercadoria capitalista qualquer (CAMPOS JUNIOR, 2006).  Em 

termos de processo produtivo, segundo o autor citado, a terra rural representa meio de 

produção, enquanto a terra urbana representa condição de produção. 

Assim, considerando que a terra/terreno, enquanto mercadoria especial, não pode ser 

produzida pelo homem, emerge sua segunda característica fundamental, a de ser uma 

mercadoria MONOPOLIZÁVEL, posto que, dado as suas qualidades individuais 

intrínsecas e de localização, é garantido ao proprietário o monopólio de certa 

condições, não possíveis de ser reproduzidas  em outras porções de terras do globo, o 

que, primordialmente, vai influir na magnitude de seu preço . 

O preço de monopólio nasce, como explicado por Ribeiro (1998, p.67 ) , do fato de ter 

sido aferido um valor especial, alguma coisa que os outros agentes capitalistas não 

podem (ou só podem parcialmente) produzir. 

Campos Junior (2002), para explicitar a renda advinda do monopólio da terra, parte de 

uma análise histórica da forma da produção imobiliária da cidade de Vitória.  

Inicialmente, observa-se que na da forma pretérita da construção, quando a mercadoria 

imobiliária é efetuada sob encomenda a um construtor, o  seu valor é aferido a partir do 

preço de custo, o qual está relacionado diretamente ao trabalho nela contida (MARX 

apud CAMPOS JUNIOR, 2002, p. 128-129).  No entanto, verifica-se que, com o avanço 

e desenvolvimento do capital imobiliário, passando para a forma da 

construção/incorporação o preço da mercadoria imobiliária não mais está limitada ao 

seu preço de custo ou preço de produção. (ibid). 

Ainda, conforme o autor, o preço da mercadoria imobiliária passa a não mais 

compreender somente a remuneração dos fatores de produção, seja os materiais e mão 

de obra (trabalho pago),  o lucro médio (trabalho não pago), e o preço do terreno; 

incorpora algo mais. 

Assim, no caso da construção por incorporação, o preço do terreno não pode ser 

definido como a diferença entre o preço de produção e o preço de venda da mercadoria 

imobiliária. 
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Segundo Marx (1978, vol. 8, p. 825), citado por Campos Junior (2002), este diferencial 

trata de um ganho extraordinário que não advém da diferença entre os preços 

individuais de produção de produtores favorecidos pelo monopólio do espaço (cujas 

condições são não reproduzíveis), e o preço social geral de todo o mercado (CAMPOS 

JUNIOR, 2002, p.130 ), estando, portanto,  acima deste patamar do preço de produção. 

No entanto, para demonstrar a dimensão do preço do terreno em relação ao preço de 

monopólio, na composição do preço da mercadoria imobiliária, Campos Junior (2002; 

131), cita Marx esclarecendo a pouca relevância do ganho do proprietário da terra: 

O preço do terreno para construção não intervém no preço individual de 
produção, senão de forma residual (a terra para a construção não é um meio 
de produção). É que a renda que o terreno proporciona, quando utilizado, não 
se realiza nos limites do preço de produção e do valor da mercadoria vendida e 
somente acima destes.  Como  por definição toda mercadoria vendida acima 
do preço de produção e do valor tem preço de monopólio, podemos afirmar 
que a construção tem preço de monopólio. “Quando falamos de preço de 
monopólio nos referimos em geral a um preço unicamente determinado pela 
apetência de compara e a capacidade de pagamento dos compradores, 
independente do preço determinado pelo preço geral de produção assim como 
pelo valor dos produtos” (MARX, 1978, vol. 8, p. 986) 

Assim, apresentada a relevância do preço de monopólio para construção, 

proporcionado pela apropriação, por intermédio da propriedade privada da terra, deve-

se entender quais as variáveis que o influenciam. 

Campos Junior (2000), esclarece que a escassez é determinante na formação do preço 

da terra,  a medida que a terra, seja urbana ou rural, não pode ser produzida ou 

fabricada pelo homem como uma mercadoria geral, e sua disponibilidade está 

condicionada a existência dos espaços territoriais finitos e do ritmo do crescimento da 

população. 

A questão da limitação física da terra, condicionada por sua disponibilidade finita, 

influencia o seu preço e, por conseguinte, o preço da mercadoria imobiliária. 

Um segundo fator de relevância, conforme Campos Junior (ibid, 2000), é a localização 

privilegiada, ou mesmo diferenciada, especialmente no caso do terreno urbano, que é 

também produto da construção histórica de ação do homem.   
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Smolka (1979) delimita que o preço da terra (utilizada para fins imobiliários) está sujeito 

a qualificações, concluindo que o terreno ao qual se refere aquele preço é um ente 

singular, no sentido dos seus atributos ou características, normalmente não-
repetitivos, os quais são também produtos da ação e relação histórica dos homens.  
Neste particular, deve-se destacar a relevância dos atributos naturais que também são 

diferenciadores da localização do terreno na cidade, apesar de não ser produto do 

trabalho do homem. 

No mesmo sentido, ANDRADE & NETTO (s.d.) enfatizam que “a escassez da terra em 

razão de sua localização, considerando os usos que podem ser feitos dela, é um dos 

fatores determinantes do valor3 que ela pode alcançar e as rendas que ela pode gerar.” 

Outra questão que se apresenta importante ao entendimento seria o que, na verdade, 

limita os preços da mercadoria imobiliária? A resposta desta pergunta está atrelada aos 

condicionantes e a capacidade de pagamento dos potenciais compradores. 

(...) a renda imobiliária provém do caráter de monopólio de privatização do 
espaço que, pela necessidade de se pagar o acesso à localização , torna 
possível a formação de um preço de mercado imobiliário que sobre até os 
limites permitidos pelas condições de pagamento na disputa de utilização do 
espaço, independentemente da forma de produção do edifício.  

Neste mesmo sentido, Smolka (1979), em sua análise da variabilidade do preço do 

terreno, explicita que o preço pode variar pela disposição e capacidade  do usuário em 

remunerar aquele proprietário, dada às necessidades e uso para o qual é destinado, 

apreciando-se tal valor em termos objetivos (valores monetários), e subjetivos 

(utilidade). 

Acresce ainda que também o preço da mercadoria imobiliária é influenciado pelas 

terras, aproximadamente, substitutas disponíveis. 

Sendo assim, Smolka (1979) observa que o preço dos terrenos é fixado essencialmente 

por atributos externos, seja por atividades realizadas em outros terrenos ou pelas 

características a que competem o seu uso. 

                                                 
3 Explicita-se que, embora no texto citado esteja referenciado o valor da terra, na verdade, a terra tem preço, não 
possuindo valor porque não é produzido pelo trabalho do homem. 
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Em segundo lugar, considera que o preço do terreno varia, influenciado pelas 

externalidades, visto que a cada utilização de um terreno vizinho, alteram-se as 

características dos demais, afetando assim, o preço do lote em questão.  

Em terceiro lugar, o proprietário do terreno aufere uma renda, derivada do direito 

contratual que a relação institucional de propriedade proporciona, no entanto, o mesmo 

não controla a intensidade de formação da renda. Neste contexto, fica enfatizado o seu 

caráter passivo, mas, em contraposição, verifica-se que uma atividade dos proprietários 

em bloco, pode refletir, ativamente, como meio de valorização do terreno. 

 

2.2 A MERCADORIA IMOBILIÁRIA 

Antes de passar para o processo de produção em si, tornar-se necessário verificar o 

que caracteriza a mercadoria imobiliária.   

A mercadoria imobiliária, como verificamos,  é caracteristicamente um bem  imóvel e 

durável, assim, imóvel porque a  produção/circulação se dá no mesmo lugar; e durável, 

por que tende a durar por um longo período (RIBEIRO, 1997).   

Outra característica destacada por Ribeiro (1987),  corresponde a qualificação do bem 

imobiliário como não homogêneo, de difícil padronização.  Quanto a esta especificação 

do autor,  discordamos em parte, por ser perceptível o movimento de homogeneização 

do produto imobiliário, que neste estágio de acumulação, quando produtos imobiliários 

como os condomínios fechados, são produzidos e consumidos de forma quase 

padronizada, em esfera global, direcionadas a específicos grupos econômicos, àqueles 

que concentram grande parte dos ganhos da produção capitalista. 

Entretanto, caracterizar a mercadoria imobiliária como se pretende, vai além do 

entendimento dos seus aspectos puramente físicos, devendo a mesma ser 

compreendida, como espaço físico produzido socialmente, a partir da utilização de base 

territorial  finita. 
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Neste sentido, o produto imobiliário, tal como analisa Campos Júnior (2002; p. 22), em 

citação a Lefebvre (1968, p. 231), deve ser entendido como outro  produto qualquer, 

junto ao circuito de valorização  capitalista, não se limitando em sua face material 

concreta, incorporando ganhando novas formas não corpóreas, como lazer, cultura, arte 

e até urbanização. 

Dentro deste contexto, no circuito de acumulação do capitalismo com fins de sua 

reprodução, o capital produz e cria novos espaços construídos (a mercadoria 

imobiliária), utilizando-se de “signos” que representam raridades, tal como a natureza, 

ou melhor, a sua representação, que  passa a compor a mercadoria imobiliária, passível 

de ser produzida e consumida. (CAMPOS JÚNIOR, 2002; p. 23). 

Wendel Herinque (2005), cita em seu artigo uma passagem de Lefebvre (1962:62), que 

sintetiza este processo:  

[...] torna-se assim, a ideologia desta sociedade, cada objeto, cada bem se 
desdobra numa realidade e numa imagem, fazendo esta parte essencial do 
consumo.  Consomem-se tantos signos quanto objetos: signos de felicidade, 
de satisfação, do poder, da riqueza, da ciência, da técnica, etc.... A produçao 
desses signos se integra na produção global e desempenha papel integrador 
fundamente em relação às atividades sociais produtivas ou organizacionais.  O 
signo é comprado e vendido; a linguagem se torna valor de troca. 

E ainda, quanto a esta dimensão abstrata da mercadoria, acrescenta que um conceito 

interessante para analisar o processo de utilização da natureza “falsificada”, e da forma 

de relação que a sociedade estabelece com a natureza, é o desenvolvido por Harvey, 

de “Disneyficação da Natureza”, o qual é definido como reencantamento da natureza, já 

como item de consumo e objeto central da mercantilização das experiências de 

natureza.  Nesta esteira, esclarece Wendel citando Harvey4 (2000; p.199), que a 

“disneyficação” apresenta os seguintes aspectos: 

• uma suposta felicidade, harmonia e espaços sem conflito – uma fuga 

para fora do mundo real. 

• Uma construção feita para entreter 

• Uma história inventada; 

                                                 
4 Harvey, D.  Spaces of Hope.  Berkley: University of Califórnia Press. 2000. 
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• Um cultivo de nostalgia de um passado mítico; 

• Uma perpetuação de fetiche pela cultura da mercadoria; 

• Um agregado de objetos e coisa de todo o mundo numa idéia de 

diversidade e existência multicultural, mesmo que tudo se dê na forma de 

compartimentos; 

• Um lugar limpo, sanitarizado e mitologizado, esteticamente perfeito. 

Santos (1999, p. 53), ratifica o raciocínio, esclarecendo que “no princípio, tudo eram 

coisas, enquanto hoje tudo tende a ser objeto, já que a partir de um conjunto de 

intenções sociais, passam, também, a ser objetos”.  Atualmente, cada vez mais a 

natureza vai se transformando num sistema de “objetos e não mais de coisas e, 

ironicamente, é o próprio movimento ecológico que completa o processo de 

desnaturalização, dando a esta último um valor” (WENDEL, 2005). 

Assim, neste processo de produção de mercadorias imbuídas de simbolismos e 

ideologias, a estratégia de  marketing adquire grande relevância, levando o consumidor 

a pagar no produto imobiliário, por uma “natureza incorporada, produzida e vendida de 

acordo com as leis dos desejo do modo de produção capitalista: o lucro, a propriedade 

privada, os fetiches e sensibilidade do mercado” (WENDEL, 2005). 

 

2.3 OS AGENTES E SEUS PAPÉIS NA PRODUÇÃO DA MERCADORIA IMOBILIÁRIA 

Para entendermos o processo de produção da mercadoria imobiliária promovida pelo 

capital imobiliário, faz-se necessário o entendimento do seu funcionamento, da 

identificação dos agentes envolvidos e ainda, a articulação de interesses no processo 

de acumulação capitalista. 

Pergunta-se: como se dá o processo de valorização do capital por meio da mercadoria 

imobiliária? Observa-se que o processo de produção da mercadoria imobiliária parte do 

mesmo princípio da produção de qualquer mercadoria capitalista, que é dado pela 

mecanismo da valorização do capital inicialmente investido, por meio de produção da 

mercadoria imobiliária, realizado quando da comercialização desta. 
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A partir das pré-concepções passemos à análise dos agentes e sua esfera de atuação, 

envolvidos diretamente no processo de produção capitalista, destacando-se os 

principais papéis: do incorporador imobiliário; Estado; proprietário fundiário ; os 

construtores; instituições financeiras; e corretoras de imóveis. 

O incorporador imobiliário é a figura central do processo de produção da mercadoria 

imobiliária, pois é o responsável pela articulação da ação dos demais atores, 

viabilizando a construção dos imóveis.  

Ribeiro (1997), define o incorporador como o “agente que, comprando o terreno e 

detendo o financiamento para a construção e comercialização, decide o processo de 

produção , no que diz respeito às características arquitetônicas, econômica-financeiras 

e locacionais.  Neste sentido,  ele é quem operará o controle de transformação do 

capital dinheiro em mercadoria-moradia, que dirigirá o processo de produção e 

assegurará o retorno do capital moradia, novamente, em capital dinheiro.   

Por isso, o incorporador é um agente suporte do capital comercial necessário à 

produção e circulação de moradia, com a particularidade de dirigir o processo de 

produção.  Nestes termos, o que o diferencia de um simples personagem do capital 

comercial, é que ao adquirir o terreno, ele assume o controle sobre uma condição que 

permite o surgimento de um sobrelucro de localização: a transformação do uso do solo. 

(RIBEIRO, 1997, p. 98). 

Clickevsky (2001, p.8), indica que os incorporadores, definidos como “promotores” 

imobiliários são caracterizados como “buscadores de oportunidades”, enquanto 

descobrem e valorizam espaços, criando ofertas atrativas. As atividades abarcam 

desde a escolha de terrenos e a elaboração dos projetos, até a definição das 

estratégias de comercialização e financiamento, que se completa com a execução da 

obra.  Ainda, o tipo de empreendimento pode ser distinguido em promotor urbanizador e 

promotor verticalizador. 

Promotores urbanizadores são considerados aqueles que realizam a expansão da 

cidade a partir da construção do solo urbano , mediante a transformação do solo rural.  
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Corresponde ao crescimento horizontal da cidade a medida que vai estendendo o 

tecido por limites periurbanos. (CLICKESYSKY, 2001) 

Já os promotores verticalizadores são aqueles que estendem as cidades na altura, 

multiplicando o solo urbano o sentido vertical, para uso mais intensivo do solo em áreas 

de maior valor.  (CLICKESYSKY, 2001) 

O incorporador assume para si a função da compra do terreno e a atividade de 

construção, passando para as corretoras de imóveis as atividades de divulgação e 

venda das unidades. 

O preço da incorporação engloba o preço da terra, a ser pago ao proprietário fundiário e 

o lucro extraordinário a ser obtido pela incorporação, excluindo-se os gastos com a 

construção, planejamento, sobrando a valorização do capital. (ANDRADE & NETTO). 

Ressalta-se que o preço da terra não pode ser excessivo pois, atrelado também com a 

capacidade limite de pagamento dos compradores, impossibilitaria a realização do lucro 

do promotor/incorporador imobiliário. 

Segundo Ribeiro (1997; p. 81), no negócio imobiliário, as estratégias principais 

utilizadas para a venda das unidades correspondem às inovações de tecnologia do 

produto, ao uso de propaganda; e importância da localização no espaço. 

As inovações de tecnologia de produto estão relacionadas a novas técnicas utilizadas 

na produção efetiva da unidade imobiliária, passando desde a utilização de novos 

produtos, até a novas rotinas que agilizem o processo produtivo imobiliário.  

Em relação a importância da localização no espaço, conecta-se principalmente, as 

características externas do terreno. Assim, o valor de uso da mercadoria imobiliária 

também é dado pela “articulação com o sistema espacial de objetos imobiliários que 

compõem o valor do uso complexo representado pelo sistema urbano.” (ibid) 

No que tange ao uso de propaganda, a estratégia é uma das mais utilizadas para 

fomentar a demanda, frente a oferta de produtos lançados pelo capital imobiliário. 
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Assim, como mecanismo de aumento da margem dos incorporadores, tem-se a 

diferenciação periódica dos produtos imobiliários, inovando em seus estilos, nos quais 

demanda-se um marketing maciço para estabelece um novo padrão de consumo e, 

assim,  cativar a demanda composta por potenciais compradores. 

O Estado é outro agente primordial para o  mercado imobiliário.  Em primeiro lugar, o 

Estado é o ente político regulador das regras do convívio social,  garantindo o preceito 

da liberdade e direitos individuais, lastreadas no instituto da propriedade privada, base 

sólida para a formação do mercado de terra e terrenos. 

Outra importância atribuída ao Estado corresponde como a sua atuação reflete no 

espaço construído, à medida que age como “um maestro, articulando os conflitos de 

classes e interesses na ocupação do solo”. Isso se dá baseado nos interesses do 

próprio Estado, ou melhor, da classe que detém o poder, direcionando os investimentos 

e gastos públicos.  

Observa-se um direcionamento de equipamentos públicos nas regiões onde se 

localizam as classes mais altas, as quais exercem o poder de pressão sobre o Estado, 

deixando as regiões das camadas populares desfavorecidas, sem os investimentos e 

melhorias necessárias.  No entanto, existe a preocupação mínima de se prover os 

equipamentos públicos vitais para reprodução da classe dominada, geradora do 

excedente apropriado pelas classes dominantes. (ANDRADE & NETTO) 

A localização, entendida como construção histórica da ação do homem, representa, do 

ponto de vista da distribuição e do consumo, os efeitos da desigualdade social, inclusive 

a intensificada pela distribuição de equipamentos públicos em um complexo urbano.  

Harvey (1980, p. 172)) identifica a atuação do Estado no mercado imobiliário como 

direta e indireta. A construção de moradias por parte do Governo é um exemplo de 

intervenção direta no mercado imobiliário, cujas unidades normalmente são 

direcionadas à população de baixa renda. Já as intervenções indiretas estatais, mais 

usuais, configuram-se como ajudas a instituições financeiras, aos construtores, indústria 

da construção civil e aos próprios consumidores seja em política de financiamento ou 
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redução de impostos. O governo também impõe limites institucionais para 

funcionamento do mercado imobiliário, delimitando o ordenamento do solo em zonas do 

uso, através das legislações de Planos Diretores Urbanos entre outros instrumentos de 

controle e planejamento que lhe é conferido.  No entanto, a forma indireta de atuação 

do Estado de maior influencia no processo de modificação do solo corresponde a oferta 

de serviços básicos na localidade, construção de vias de acesso, instalação de  

equipamentos públicos, entre outros. 

O que fica patente é que no processo de acumulação capitalista imobiliária, a ação do 

Estado constitui uma das chaves da valorização do terreno urbano, seja equipando-o, 

por meio de investimentos em saneamento, vias, aparatos de lazer, entre outros, ou 

seja,  estabelecendo os próprios limites de acumulação, junto aos limites impostos no 

território, via instrumentos legais, que controlem e planejem a ocupação do espaço. 

O proprietário do terreno é outro agente, cuja ação deve ser contemplada no circuito 

de valorização do capital imobiliário. 

Para que todas as atividades econômicas e sociais sejam desenvolvidas, torna-se 

necessária uma base espacial para o seu desenvolvimento, por isso, o solo ou rural ou 

urbano, adquire preço dentro do processo de produção capitalista. 

Nestes termos, sendo o solo urbano condição para a produção, não é reproduzido.  A 

ele é atribuído um preço, o qual é  pago ao seu proprietário, em virtude dos seus 

atributos e da propriedade privada da terra. 

Desta forma, para cada processo de construção de novas moradias necessita-se de um 

novo terreno com características de construtibilidade específicas, levando 

principalmente em consideração, segundo (RIBEIRO, 1997), a “localização no espaço, 

que permita o acesso ao uso espacial dos objetos imobiliários que complementam o 

valor de uso da moradia”. 

Sendo assim, aspectos diferenciais de cada um deles, dado pelas suas características 

estruturais e as possibilidades de majoração do seu valor em função de 
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desenvolvimento de mecanismos que melhorem a sua acessbilidade, destacam-se 

como elementos que influenciam na formação do preço dos terrenos. Ou seja, o 

produto imobiliário tem seu preço em grande parte influenciado pela capacidade de 

acesso e sua interligação com os principais centros de atividades da cidade.  

Outro agente de relevância, no circuito de valorização da mercadoria imobiliária, é a 

empresa de construção, ou seja, a indústria da construção civil.  Corresponde  ao 

agente responsável pela construção e pelos melhoramentos que permitem a utilização 

do espaço urbano.  Seguem as normas estabelecidas pelo incorporador, pois este 

último é quem contrata a produção dos bens imóveis.  Intervém no processo criando 

novos valores de usos para outros, a fim de obter valores de troca para si mesma 

(HARVEY, 1980, p. 171).   

Sua posição de destaque advém de ser o setor da construção civil, em comparação a 

outros setores produtivos, um setor de grande potencial na geração de empregos, ainda 

que sejam de baixa qualificação e remuneração, à medida que se utiliza de uma 

estrutura e métodos manufatureiros e arcaicos (ANDRADE & NETTO).   Neste sentido, 

eventualmente o Estado, visando a dinamização econômica, promove investimentos 

que estimulam a construção civil, com vistas ao seu grande efeito multiplicador em 

outros setores industriais. 

O capital financeiro também se apresenta como um dos principais atores do processo 

de efetivação do circuito de valorização do capital imobiliário, posto que tem o papel de 

complementar o capital do incorporador, de forma a viabilizar o negócio, o qual deverá 

ser pago mediante as vendas das unidades imobiliárias.  No segundo momento, 

também o capital financeiro se torna imprescindível, posto que, considerando os altos 

preços alcançados pela moradia e sua desconexão com a renda média mensal, faz-se 

necessário aumentar a velocidade de circulação do capital, visto que a compra do 

imóvel em geral se dá de  forma parcelada, em médio e longo prazo. 

Por fim, as corretoras de imóveis, ou ainda, imobiliárias, são as responsáveis pela 

comercialização dos imóveis na planta (em vias de construção), em construção, ou 

prontos, podendo ainda, os últimos serem novos ou usados.  O papel principal deste 
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agente é realizar a intermediação (HARVEY, 1980, p. 170).   Sua remuneração é 

aferida a partir da cobrança de percentual no valor da operação, seja na compra ou 

venda,  dada pela gestão da intermediação .   

Estes agentes têm, nos últimos anos, ocupado papel de destaque nas negociações 

imobiliárias, porque representam para o comprador uma idéia de maior segurança, 

estabilidade e confiabilidade no negócio a se realizar.  Os compradores, considerando o 

alto preço da mercadoria imobiliária, preferem pagar pela corretagem, quando estão 

inclusos os serviços de regularização de propriedade, “análise” da saúde financeira do 

empreendimento, entre outros, visando a precaução para eventuais problemas.  Em 

muitos casos, dado o patamar de investimentos dos compradores, na compra da 

mercadoria imobiliária frente a sua renda efetiva, ficam estabelecidos compromissos 

financeiros que comprometem a renda dos mesmos até o final de suas vidas,  

produtivas ou não. 

 

2.4 ANÁLISE HISTÓRICA DA CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS 

Para que se entenda  como ocorre a disputa dos vários agentes pelo espaço, assim 

como os reflexos na dimensão sócio-espaciais,  a análise conjugada do momento 

histórico, econômico, político e social, com o constante processo de formação dos 

espaços nas cidades, apresenta-se como ferramenta fundamental. 

Campos Júnior (2000), nos remete à Antiguidade esclarecendo como era a ocupação e 

a mudança dos espaços criado pelo homem. Faz referência, inicialmente, aos povos 

nômades, os quais sobreviviam da simples colheita de frutos, caça e pesca, ou seja, 

atividades que imprimiam modificações irrelevantes na natureza.  Com o passar do 

tempo, aumentando a população, o homem passa a se fixar na terra e produzir, 

socialmente, por meio da relação com outros homens, e modificando a natureza 

conforme seus interesses. 
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De acordo com o autor, os canais de irrigação criados pelos povos que ocupavam as 

planícies do rio Nilo, do Tigre e Eufrates, relacionavam-se às mudanças efetivadas no 

espaço e na natureza, com vistas a adequação para a produção, diferenciando-se das 

regiões não irrigadas, as quais se apresentam, por conseqüência, menos produtivas. 

No caso brasileiro, Campos Júnior (2000), apresenta como o primeiro elemento 

diferenciador dos espaços, o atributo da localização, que no caso específico, demonstra 

como a proximidade com o litoral foi importante.   Constitui-se a porta de entrada da 

colonização (veio de fora e pelo mar), e também por denotar essa localização litorânea, 

vínculos da colônia com a metrópole. Quando da chegada dos portugueses ao Brasil, 

havia uma exuberante natureza intocável, a qual foi sendo moldada conforme o papel 

que o país teve, historicamente, na dinâmica mundial. As cidades, geralmente 

litorâneas, desempenhavam determinadas funções no contexto deste processo, 

principalmente às administrativas e de defesa. 

Tomando um segundo estágio da economia brasileira, baseado no modelo 

agroexportador, as cidades se especializaram de forma a mediar a produção do campo 

com circulação do produto agrícola destinado ao mercado externo, o que estabeleceu 

uma outra lógica de ocupação e utilização dos seus espaços,  conforme explicita 

Campos Júnior (2000): 

[...] considerando o período mais recente de predomínio da economia cafeeira, 
foi necessário que as cidades comerciais tivessem um porto, abrissem 
armazéns, empresas exportadoras, representação de companhias de 
navegação. 

Com o processo de industrialização no País, diferentes cidades ganharam relevância e 

novos elementos de diferenciação nas cidades foram verificados. A lógica deixa de ser 

estabelecida, prioritariamente, pela atividade agroexportadora passando a indústria a 

ser centro propulsor do desenvolvimento da economia. Com isso, “o núcleo dinâmico do 

sistema produtivo deslocou-se do campo para a cidade, e a cidade transformou-se não 

só em sede do capital comercial e da burocracia do Estado, mas também, e 

fundamentalmente, em sede do sistema produtivo” (Campos Júnior, 2000). 
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Hoje, estamos passando, por um período de transição de modelo econômico, da era 

industrial para a era da globalização, quando não só as relações sociais, mas as formas 

de ocupação do solo estão se alterando, guardando assim, relação direta com o novo 

padrão de acumulação.   
 

Neste cenário econômico mundial, marcado pela financeirização dos mercados, torna-

se intensificada a desigualdade social, e a concentração da renda resultado da 

acumulação requerida pelo atual estágio do capitalismo. Traduz-se por  uma 

polarização sem precedentes da sociedade e, também manifestada nos contornos que 

a cidade vem ganhando. Contornos fragmentados, expressos por uma divisão social 

manifestada em dimensão espacial, o que constitui, segundo diagrama (Figura 1) 

proposto por Axel Bosdorf (2003), símbolo da estruturação das cidades latino 

americanas a partir da década de 80. 

Como exemplo deste processo, nas grandes cidades latino-americanas, cita-se  Buenos 

Aires, onde se situam mega-empreendimentos, que compreendem projetos urbanísticos 

de 1.600 ou mais hectares, com milhares de moradias destinadas a classe de maior 

renda. Dentre todos verificados na capital portenha, o maior projeto é o Nordelta, o qual 

está planejado, de forma a compor uma cidade habitada para, aproximadamente, 

140.000 habitantes( JANOSCCHKA apud AXEL, 2003). 

Em São Paulo, verifica-se a forte atuação da empresa “urbanística” Alphaville5, que tem 

como negócio principal, a venda de projetos urbanísticos, contando com uma grande 

área cercada, normalmente localizada próxima aos grandes centros, envolta por uma 

                                                 
5 Revista Alphaville (out/nov/2005) – História: Inciado com dois colegas do curso de engenharia civil da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, Renato de Albuquerque e Uojiro Takoka, quando fundaram  a Construtora 
Albuquerque, Takaoka.  Primeiro a dupla ocupou-se com obras públicas  e ergue pontes, estradas e viadutos.  
Depois de um tempo, decidiu investir em projetos residências.   O mais ousado deles, a construção  do primeiro 
condomínio de prédios com uma área completa de serviços – o Ilhas do Sul, marco época em São Paulo.  Foi 
quando surgiu  a idéia de cria um pólo empresarial com infra-estrutura completa perto da capital paulista, no qual 
indústrias não poluentes tivesse espaço para crescer.  Logo, os planos evoluíram e, a partir de outra demanda, em 
1974, foi lançado o primerifo residencial Alphaville. 

De acordo com a Folha de São Paulo,  o nome Alphaville foi assim batizado por sugestão do arquiteto José de 
Almeida Pinto, inspirado no filme homônimo do diretor francês Jean Luc Godarc. A repórter levanta a curiosa 
inspiração: “A Alphaville do cinema é uma comunidade dominada por um computador, Alpha 6 – assim se chama a 
máquina – controla todos os movimentos dos moradores.  Não existe a palavra “livre”.  Nem “consciência”. 
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sofisticada estrutura de segurança, abarcando áreas que exploram o apelo à natureza, 

oferecendo aos seus compradores, além das moradias, também um centro de 

comércio, espaços de entretenimento e postos de trabalho nos setores de serviços.  

Deve-se registrar que a empresa já possuiu projetos para quase todas as capitais dos 

Estados brasileiros, inclusive, já tendo sido instalados 17 (dezessete) grandes 

empreendimentos distribuídos em nosso território. 

Neste contexto, as cidades estão sendo marcadas por um intenso processo de 

dispersão urbana, caracterizada pelo surgimento de diversos núcleos (industriais, 

condomínios residenciais fechados, universidades), relativamente isolados e fechados, 

construídos à beira de grandes rodovias.   Este cenário é o qual se insere os 

loteamentos e condomínios fechados que ora analisamos, como a manifestação mais 

recente da forma de morar. 
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Figura 1 – Diagrama sinóptico do desenvolvimento urbano, político, social e 
econômico na América Latina desde a época colonial até hoje 
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2.5 – APROXIMAÇÃO AO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO - UMA NOVA TENDÊNCIA NA 

OCUPAÇÃO DO SOLO PARA MORADIAS -  AS URBANIZAÇÕES FECHADAS 

(CONDOMÍNIOS / LOTEAMENTOS FECHADOS) 

O surgimento das urbanizações fechadas constitui um fenômeno que está tomando de 

grande relevância, nas últimas décadas, em vários países.  Cabe destaque o avanço 

deste modelo de ocupação do solo na América Latina.  São estes novos 

empreendimentos que vem se tornando elementos catalisadores das diferenças sociais, 

constatada pela histórica má distribuição de renda na região6.  Amplia, portanto,  a 

polarização sócio-espacial, tornando-a ainda mais evidente, configurando a constituição 

de verdadeiros feudos, murados e fortificados,  onde se tenta constituir uma vida social 

própria,  descolada e isolada da vida cotidiana construída historicamente, com seus 

problemas e contradições inerentes.  

O fato é que esse fenômeno é uma tendência mundial.  Presente nos Estados Unidos 

desde a década de 50, este processo se caracteriza, de forma macro, pela dispersão 

urbana que propicia.  Trata-se de um processo surgido nos Estados Unidos, após a 

Segunda Guerra Mundial, junto com o esvaziamento de áreas centrais das cidades 

americanas.   

Os críticos deste sistema, representantes do Novo Urbanismo, explicitam que a 

dispersão está baseada em cinco componentes: áreas exclusivas residenciais; 

shopping centers; centros de escritórios; prédios como escolas, igrejas e instituiçoes 

governamentais, cada um desses separados; e por fim, ligados às rodovias. 

No Brasil, esta versão se dá por meio de loteamentos ou condomínios fechados, 

conforme explicita Regina Monteiro7, urbanista diretora da EMURB (Empresa Municipal 

de Urbanização de São Paulo), que na maioria das vezes, está ligado à região central 

por grandes rodovias.  Problematiza a questão, acrescentando que é o investidor 

particular fazendo o empreendimento dele e o planejamento do território, dificultando 

                                                 
6 A América Latina é considerado o lugar com a pior distribuição de renda do mundo. 
7 Folha de são Paulo. Caderno Cotidiano. Entre os problemas apontados no Brasil e EUA, conurbaçao leva a 
abondono das áreas centrais e maior uso do carro. 31 de outubro de 2005. 
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assim a ação do Estado em prover serviços de transporte coletivo, tratamento de 

esgoto, água, etc... 

Como veremos adiante, o crescimento dos bairros fechados está associado a diversas 

situações, destacando-se a violência e a insegurança como principais condições e 

estímulo a este novo modelo de ocupação. 

Portanto, neste capítulo trataremos o crescimento das urbanizações fechadas, iniciando 

por sua conceituação, permeando a identificação das causas e, por fim, fazendo 

referências às suas principais conseqüências, como manifestações de um processo 

maior. 

 

2.5.1 Conceituação de urbanizações cerradas 

O que são urbanizações, bairros ou condomínios/loteamentos fechados?  Utilizando, 

inicialmente, a definição de Barsdof (2003), temos que:  

[...] são urbanizações com dois ou mais apartamentos ou casas que contam 
com uma infra-estrutura comum e se encontram cercados por muros ou 
grades, separadas do espaço público mediante uma barreira ou porta e 
vigiados por guardas ou câmaras de vídeo.  A nível de infra-estrutura , são 
instalações, podem incluir áreas verdes, equipamentos esportivos (quadras de 
tênis ou de golf, etc...), áreas infantis, piscina, sauna e hípica.  Um edifico alto 
de apartamentos constitui um bairro fechado se conta guarda ou câmara de 
vídeo e com instalações comuns para todos os habitantes (Basdorf, 2002 a)  

No mesmo sentido, Roitman (2003), que vem analisando o fenômeno dos bairros 

fechados na área metropolitana de Mendonza, cidade da Argentina,  define  barrios 

cerrados junto a suas características principais: 

• Normalmente se encontram rodeados por muros, portas e grades que são barreiras 

físicas;   

• Tem o acesso restrito, impedindo a entrada de não convidados, o que exacerba a 

segregação social urbana, tornando-a mais evidente e visível; 
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• Geralmente estão localizados muito próximos a bairros pobres e abrangendo áreas 

instáveis, tornando as diferenças sociais evidentes;   

• Seus habitantes buscam a homogeneidade social e um estilo de vida determinado; 

• Constituem soluções para algumas famílias em relação a insegurança urbana e da 

delinquência; e 

• por fim, vem privatizando gradualmente o solo urbano. 

Quanto a sua localização, na maioria das vezes os condomínios fechados se situam em 

áreas suburbanas, onde existem terras disponíveis necessárias para este tipo de 

empreendimento.  Também, geralmente, se encontram interligados por vias rápidas de 

circulação para facilitar o  acesso, desde o lugar da residência, até as áreas centrais da 

cidade onde se desenvolvem as atividades cotidianas (ROITMAN, 2003): 

[...] son áreas residenciales cerradas por muros y barreras que cuentam com 
vigilância lãs 24 horas del dia.   (...) La privatizacion del espacio urbano, 
anteriormente público, es lo que los distingue como nuevo fenômeno residecial 
urbano.  Esta privatización se encuentra avalada por legislación ad-hoc”. 

Verifica-se que mesmo estando localizados em zonas suburbanas, muitas vezes, os 

condomínios fechados se encontram próximos de núcleos da periferia, fazendo com 

que os contrastes sociais se tornem mais aparentes.   

Luchiari, tratando da localização dos condomínios fechados no Brasil, registra que são 

localizados tanto em áreas mais distantes (antes consideradas como periferias ou 

rurais) quanto centrais.  

Quanto a sua ocupação, Roitman (2003), esclarece que os bairros fechados estão 

dirigidos a grupos sócio-econômicos homogêneos.  Entretanto, nos casos dos países 

latino-americanos, os residentes são em grande maioria das classes de maior renda, 

como  a média alta e alta. 

No Brasil, não é diferente, posto que os moradores tem poder aquisitivo mais alto, visto 

como espaços segregados (LUCHIARI, 2002).  Entretanto, observa-se um avanço de 

lançamentos residenciais fechados, dirigido às classes média e mais baixa. 
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Assim, as urbanizações fechadas constituem um novo produto imobiliário de alta 

lucratividade, na maioria das vezes, impulsionada pelo setor privado o qual passa a 

ocupar a posição de gestor do espaço urbano, função antes estatal, efetivando diversos 

projetos em  diferentes localizações, destinados a grupos sócio-economicos de poder 

aquisitivo mais alto (Roitman, 2003). 

Neste tipo de empreendimento, observa-se uma crescente privatização do espaço 

público ao se impedir que as ruas e os lugares de recreação deixem de ser usados 

livremente por toda a população.  E ainda, os serviços públicos são substituídos, de 

forma crescente, por aqueles oferecidos pelas empresas privadas, que surgem para 

atender as associações de proprietários e residentes destes bairros fechados. 

Neste sentido, trata-se de um novo estilo de governança e de novas formas de controle 

da vida cotidiana, cuja orientação não se dá mais pelo Estado, mas pelos próprios 

indivíduos.  

Como resultado, Lang e Danilesen  (1977) ressaltam que, ao mesmo tempo em que os 

bairros fechados promovem uma desregulamentação por parte do Estado, também 

impulsionam uma hiper regulamentação dentro dos limites dos bairros.  Estes últimos 

geram conflitos internos, visto que são modeladores desde aspectos de ocupação e 

destinação do terreno,  desenho das construções, até comportamentos individuais e 

sociais esperados dentro do bairro. Os conflitos são mediados, geralmente, por 

representantes da associação de residentes, que via estatuto, aplicam sanções pelas 

infrações cometidas.  

2.5.2 – Entendimento sobre as causas de surgimento e crescimento de Condomínios 

Fechados 

Distintos estudiosos vêm analisando as causas diversas pelas quais crescem e 

avançam as estruturas condomínios fechados. 

Segundo Roitman, o surgimento das urbanizações fechadas está associado a várias 

causas, sendo que todas elas se relacionam entre si, mas que não, necessariamente, 
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devem confluir para que apareçam novos empreendimentos urbanos. A autora divide-as 

em dois grandes grupos: as estruturais e àquelas relacionadas a ação social.  As 

estruturais fogem a vontade dos atores sociais interventores e estão determinadas pela 

estrutura social, política, legal e econômica, enquanto a segunda é produto da ação 

social e decisão da movimentação e intenção dos próprios atores sociais. 

No primeiro grupo Roitman (2003) destaca:  

• o aumento da insegurança e o temor da ação de criminosos; 

• o fracasso do Estado como provedor de serviços básicos e cidadania; 

• o aumento da diferença social entre ricos e pobres e a tendência para a polarização 

social; 

• e o desenvolvimento de uma moda internacional impulsionada pelos promotores 

imobiliários internacionais. 

Quanto ao aumento da criminalidade nas cidades e a conseqüente sensação de 

insegurança nos grandes centros o temor da população é a razão mais freqüente 

apontada pela autora.  A segurança oferecida pelas urbanizações fechadas é a 

característica mais noticiada e a utilização de segurança é um típico traço deste tipo de 

modelo residencial.  Entretanto, em alguns casos observa-se a inexistência da 

propagada “segurança total”nestes tipos de morada, o que indica que a vigilância atua 

mais para controlar e diminuir a sensação de insegurança do que para eliminar os 

delitos. 

Neste sentido, a privatização  da segurança aparece como um novo elemento, 

relacionado não só com as urbanizações fechadas, mas também com lugares 

considerados vulneráveis como bancos, centros comerciais e comércios importantes.  

Por isso, como enfatiza Caldeira( 2000), a segurança se converte em um serviço 

comprado e vendido num mercado rentável. 

Assim, da mesma  forma que  segurança vem sendo privatizada, assistimos a tendência 

de fracasso das autoridades públicas ao proverem os serviços básicos à população e a 

tendência de privatização de serviços antes da competência do Estado. Desta forma, 
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hoje não é o Estado o ator que tem o uso e monopólio da força, mas também o setor 

privado (ROITMAN, 2003). 

No que tange às diferenças sociais, estas sempre existiram em todas as sociedades, no 

entanto, nas últimas décadas, principalmente nos países em desenvolvimento, tal 

desnível tem se acirrado.  A diferença entre ricos e pobres cada vez mais são visíveis e 

evidenciam casos extremos de polarização social, devido a implementação de políticas 

neoliberais, mudanças na estrutura produtiva e trabalhista, além do recuo do Estado, 

enquanto provedor  de serviços básicos como educação, saúde, habitação, emprego e 

segurança (ROTIMAN, 2003). 

Observa-se ainda que as urbanizações fechadas se constituem, também, como 

resultado da ação planejada dos “promotores” imobiliários que vêem nestes produtos, 

uma forma de alcançar altos lucros, sendo produzidos e vendidos  em escala mundial, a 

partir, principalmente, da associação com o modelo de suburbanização americano 

(CINCCOLELLA apud ROTIMAN, 2003). 

Dentre as causas do segundo grupo, no qual as razões para o surgimento das 

urbanizações fechadas estão relacionadas às ações dos atores sociais, entendidos aqui 

como aqueles que constituem a demanda por esses empreendimentos, que desejam e 

têm expectativas familiares, com o objetivo: 

• de ter um melhor “estilo de vida”; 

• de evitar o enfrentamento de problemas urbanos tais como a pobreza; 

• de buscar um sentimento de comunidade e homogeneidade social, status e 

exclusividade dentro de determinados grupos sociais no contexto de um 

empobrecimento geral da população. 

Roitman (2003), indica que a busca do estilo de vida é uma das causas que aparecem 

condicionadas a ação social.  Normalmente, procuram moradias ou terrenos de maiores 

superfícies, que permitam mais conforto, possibilidade de acesso ao verde e melhor 

qualidade ambiental.  Também são motivo de demanda de famílias que procuram criar 

seus filhos brincando nas ruas, andando de bicicleta e patins, sem temor de acidentes 
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de carro, roubos ou seqüestros. Geralmente os empreendimentos são distantes do 

centro da cidade, onde a poluição sonora e visual é intensa, e oferecem serviços 

recreativos e esportivos que são de grande relevância na escolha sobre a localização 

residencial. 

Outro motivo que tem levado as pessoas a optarem pelas urbanizações fechadas, 

segundo Roitman (2003),  é a tentativa de evitar o enfrentamento com os problemas 

urbanos.  O aumento de pedintes, catadores de lixo e mendigos nas ruas  passou a ser 

uma situação recorrente nos grandes centros. Assim, as manifestações de pobreza 

urbana deixam de ser enfrentadas, por serem não só tristes como perigosas, quando se 

habita em um condomínio fechado. 

A busca pelo sentimento perdido de viver em comunidade é outro fator que leva aos 

indivíduos a optarem por esses empreendimentos.  

Também há relevância na necessidade de busca do status social, e exclusividade 

quando da opção por uma urbanização fechada, fazendo com que os optantes desta 

modalidade de moradia, não importando com os altos custos que incorram, obtenham 

uma diferenciação social, dada pelo fato de morar em residências voltadas para as 

parcelas sociais com alto padrão de renda. 

Por fim, a homogeneidade é outro fator preponderante, tendo em vista que os 

moradores destes empreendimentos procuram viver em lugares cujos vizinhos tenham 

o mesmo nível de renda, costumes, hábitos sociais e culturais. 

De forma pouco diferenciada, mas no mesmo sentido,  as explicações para o 

surgimento e crescimento de espaços residenciais fechados, formuladas por Hidalgo 

(2004) centram-se em cincos eixos:   o paradigma da globalização; a crescente 

criminalidade e insegurança associada; a imposição de um produto imobiliário por parte 

do mercado de moradias; a busca da distinção por parte dos grupos que ascendem nos 

espaços residenciais fechados; e a flexibilidade dos instrumentos de planejamento 

territorial.   
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Passemos a análise individualizada apresentada pelo chileno: 

• O paradigma da globalização 

De acordo com Hidalgo (ibid), é consenso para alguns teóricos,  que a globalização 

permite explicar a aparição dos condomínios fechados, por meio da participação de 

capitais externos nos países onde se materializam estes projetos.  

O autor alerta para o fato que a situação descrita, no caso chileno,  é válida para alguns 

condomínios de maior tamanho, promovidos por empresas nacionais, que se 

associaram com companhias internacionais na segunda metade da década de 90. 

Neste contexto, os bairros fechados são concebidos como um dos artefatos da 

globalização, produzidos em escala global, direcionados para um grupo seleto da 

sociedade, que possue altos rendimentos. 

No Brasil, o Alphaville traduz a hipótese levantada por Hidalgo, onde inclusive não só 

embute o conceito de morar de forma tranqüila e saudável, mas também difunde 

costumes, tradições que são “importadas” junto a companhias internacionais, quando 

da venda do produto global. 

Como prova deste fato, cita-se o caso do “american away of life” que se encontra 

difundido dentro do conceito do produto “condomínio fechado”, no caso do 

paradigmático Alphaville  no Brasil,  já que em suas unidades residenciais brasileiras 

são colocadas caixas de correios importadas dos Estados Unidos da América, com a 

identificação “US Mail”. (Folha de São Paulo 28/05/06 – Caderno Cotidiano).  

No caso da área metropolitana de Santiago, Hidalgo (2004) ressalta que estes artifícios  

“aparecem  fundamentalmente como resultado do próprio desenvolvimento de um setor 

de serviços globalizados, que à medida que se desdobra em escala planetária, 

estabelece  a necessidade de um suporte físico arquitetônico que facilite o adequado 

funcionamento e destaque sua presença urbana; nesta perspectiva, podem ser 
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observados como imagens representativas das transformações que acompanham a 

globalização da cidade” (DE MATTOS apud HIDALGO, 2003). 

Para o autor, a globalização surge acompanhada por uma série de inovações em 

tecnologias da informação, comunicação e transporte, e traz consigo, um movimento 

crescente de desregulamentação de economia e da atividade do setor público, o que 

potencializa o crescimento dos bairros fechados.  

• A crescente criminalidade – fuga da violência 

Um segundo aspecto que explica o fenômeno do crescimento de enclausuramento 

residencial  é o aumento da criminalidade e o apelo à segurança o qual está associada. 

Segundo Hidalgo (ibid), parte considerável dos estudos tratam do fenômeno dos 

condomínios fechados, tomando como ponto de partida a literatura da Escola de Los 

Angeles, cujo principal expoente é Mike Davis, que faz correlação direta entre o 

desenvolvimento neoliberal e a extrema privatização dos serviços públicos nos EUA 

durante a década de 80, com o empobrecimento dos grupos mais necessitados, e com 

a alta dos níveis de crimes e violência. Assim, o avanço da modelo neoliberal e suas 

conseqüentes privatizações, estariam conduzindo a uma quantidade de fortalezas 

residenciais e uma crescente demanda de proteção junto a meios que o mercado 

oferece (Low apud Hidalgo, 2004). 

Neste contexto, revela-se fundamental, conforme explicita Hidalgo (ibid),  o papel que 

os meios de comunicação têm exercido, no sentido de propagar uma sensação de 

insegurança ainda maior do que aquela efetivamente verificada.  Na análise e 

acompanhamento das questões ligadas ao problema da segurança, muitas vezes são 

levantadas dúvidas sobre a relação entre a imagem, que os meios constroem, e a 

realidade do que ocorre em relação ao estado de insegurança noticiado. 

Hidalgo registra que foi verificado no Chile, especificamente em Santiago, um intenso 

crescimento dos serviços vinculados à segurança privada.  Tanto que, um estudo 

recente da Câmara Nacional do Comércio (2004), revela que existem “mais de 100 
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empresas de guardas de segurança operando no Chile e 84% delas foram criadas entre 

1990 e 2003”.  Cerca de 80 (oitenta) mil pessoas trabalham diretamente na indústria da 

segurança, sendo que mais de 62 (sessenta e duas) mil cumprem trabalhos de 

vigilância. 

No Brasil, é evidente que nos últimos anos, a sensação de insegurança, relacionada a 

violência urbana crescente, noticiada diariamente, tem provocado aumento na procura 

de empreendimentos e serviços privados de segurança,  tais como: carros blindados, 

alarmes, sistema de monitoramento 24 horas, cercas elétricas, segurança armada, 

guarda costas, rastreamento de veículos, bunkers, entre outros. 

Como o fato mais recente e de grande relevância, que sintetiza o processo de temor 

social, frente ao poder do crime e a violência , citamos a ação orquestrada do PCC 

(Primeiro Comando da Capital), “organização” criminosa que fez a maior cidade do 

País, São Paulo, em 10 de maio de 2006,  quase parar.  A ação indicada correspondeu 

a uma rebelião simultânea em quase todos os presídios do Estado de São Paulo, além 

de ataques localizados, efetuados pelos integrantes criminosos à Delegacias de Polícia 

e a policiais. O evento descrito teve grande repercussão na mídia local e internacional. 

Registrou-se que os fatos violentos divulgados tiveram efeito quase imediato sobre a 

procura por condomínios fechados.  Tanto que um dos jornais de maior circulação do 

País8 publicou matéria, tratando do aumento da busca por condomínios fechados após 

o ataque do PCC, na qual apresentou o depoimento de um corretor da região: 

Se o setor de automóveis blindados teve um aumento de 200% por causa da 
crise do PCC, as imobiliárias que cuidam da compra e venda de casas em 
condomínios fechados também registraram aumento da procura. Agendamos 
normalmente três visitas diárias em Alphaville.  Nesta semana, tivemos de nos 
desdobrar: foi uma média de nove visitas por dia. 

Observa-se assim, que a imprensa tem um papel relevante na promoção gratuita destes 

empreendimentos, inclusive levando a reboque o aumento da procura de outros 

serviços privados. 

                                                 
8 Folha de São Paulo, 28/05/2006.  “PCC eleva busca por condomínios”.  Imobiliárias que cuidam de residenciais 
como Alphaville registram aumento das visitas agendadas 
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• A imposição de um produto imobiliário por parte do mercado de moradia 

Outro argumento para explicar o fenômeno da urbanização fechada relaciona-se a 

imposição deste produto imobiliário por parte do mercado de moradias.   

O setor imobiliário residencial especializa-se na venda de condomínios oferecendo um 

“produto” completo, no qual embute um conceito de viver, agregando atividades e 

produtos relacionados com a venda de segurança, associando a uma vida tranqüila e 

muitas vezes ligadas à natureza, uma vez detectado que o produto oferecido em torno 

dos condomínios  é aceito cada vez mais por consumidores. 

Segundo Hilgado (ibid), em Santiago e outras cidades chilenas, na década de 70, havia 

uma certa variedade de moradias e agentes  envolvidos na produção imobiliária.  Em 

princípio, os proprietários do solo e das moradias tinham um papel mais preponderante, 

que foi diminuindo ao longo do tempo, pela crescente importância que assumiu o 

Estado como promotor do desenvolvimento  urbano e por meio da moradia social, de 

financiamento da construção para a classe média e como agente regulador do solo 

(Hidalgo, Alvarez y Salazar 2003 apud Hidalgo, 2003). 

Complementa-se que com o advento do Governo Militar, com a adoção de políticas 

voltadas para a intensificação de liberalização dos mercados e com a retirada do 

Estado, o setor imobiliário se converte em um dos protagonistas do desenvolvimento 

econômico nacional e, em particular , das cidades.  A empresa e capital imobiliário 

associado é concebido como o elemento dinamizador da economia, considerando o 

efeito multiplicador que provoca em outros setores, em termos de mão de obra e 

serviços associados. Assim, no final do século XX, com a reforma liberal,  começa a ser 

formado um vigoroso setor imobiliário, que tem dentro das suas funções construir e 

fazer a gestão dos solos, a promoção de compra e venda do produto, assim como a 

projeção de seus investimentos em lugares da cidade, em que haja oportunidade de 

realização de maiores lucros. Neste sentido, a cidade, atualmente, se configura como o 

território onde os agentes imobiliários articulam seus interesses, o que nos remete a 

concluir que o seu crescimento corresponde ao produto da ação do negócio imobiliário, 
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que guia e modifica as diretrizes dos instrumentos de planificação urbana  (HIDALGO, 

2004). 

Hoje, segundo Hidalgo (ibid), em Santiago, os condomínios fechados sejam verticais ou 

horizontais, são os produtos preferidos  que os agentes imobiliários exploram – 

juntamente com a segurança – e realizam os lucros no circuito da valorização do 

capital. 

• A busca da distinção por parte dos grupos  

Um outro elemento explicativo do aumento da demanda pelas moradias em 

condomínios fechados, que podemos conceber é a busca pela distinção por parte de 

grupos economicamente emergentes. 

Segundo Hidalgo (2004) apud (Duan, Plater, Zyberk y Speak, 2000), estudos realizados 

nos EUA demonstram que os habitantes dos condomínios fechados apresentam-se 

como alternativa ao modo de vida das metrópoles, se mostrando como uma alternativa  

ao estilo de vida moderno referente a metrópole industrial e que trata de revalorizar os 

princípios da cidade jardim.  

Dentre as leituras das demandas por urbanizações fechadas na América Latina, 

verifica-se a relevância no contexto econômico que adquirem os grupos emergentes, 

surgidos com a reforma econômica neoliberal desde a década de 80.   

Svampa (2001) apud Hidalgo (2004), quando trata do fenômeno de crescimento dos 

condomínios fechados na Argentina, qualifica estes grupos como “os que 

ganharam/venceram” no processo de modernização capitalista, e que por sua vez 

começaram a adaptar estratégias de distinção, baseadas em novas pautas culturais e 

de consumo, associados no âmbito da moradia e urbanizações em muralhas. 

No Brasil, pesquisas recentes têm determinado a relevância da busca da distinção por 

parte dos moradores em condomínios fechados. Entendido também como a busca por 

status, registra-se a grande influência desta motivação na procura dos 
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empreendimentos imobiliários. Tanto que Roberts9 (2006), em sua pesquisa sobre 

condomínios em São Carlos – São Paulo, destaca que na sociedade atual, as pessoas 

são diferenciadas por sua capacidade de consumo, expressando: “O consumo, nesse 

caso, não deve ser entendido como a etapa final do modo de produção, mas enquanto 

dimensão que envolve projetos e estilo de vida”.  Assim, a autora trata o fenômeno da 

escolha de residir em condomínios fechados, como um “aperfeiçoamento” das marcas 

de distinção, concluindo: “aos muros visíveis que separam esses grupos dos de fora, 

acrescentam-se os muros internos invisíveis, que se referem ao processo sempre 

mutável de apropriação de marcas de distinção e poder.” 

A questão da diferenciação por meio da forma de morar, é evidente nos 

empreendimentos de condomínios fechados em São Paulo os quais podem ser  

considerados verdadeiros paraísos artificiais, pois  correspondem a ilhas residenciais de 

riqueza na periferia pobre de São Paulo – nas cidades de Barueri, Santana do 

Parnaíba, Cotia e Jandira, principalmente. E ainda, acentuando as diferenças sociais, 

dentro de algumas áreas residenciais são construídas casas de R$ 15 milhões a R$ 20 

milhões, que são cópias dos castelos e palácios do Vale do Loire na França.(Folha de 

São Paulo 28/05/06 – Caderno Cotidiano).  

Alphaville, a mais emblemática empresa do Brasil, que vende e difunde o conceito de 

condomínio fechado, nasceu em 1974 em São Paulo.  Hoje já está espalhada em 33 

(trinta e três) cidades brasileiras, em mais de 17 (dezessete) estados do País, dentre os 

26 (vinte e seis) da Federação.  

Verifica-se também, segundo (Fernandez, Salcedo y Torres, 2004; Gonzalez 2004) 

apud Hidalgo (2004), que os residentes dos condomínios fechados, ao fazer esta 

escolha, procuram distanciar-se do resto da sociedade, principalmente para fugir e 

proteger-se de crimes, aparecendo ainda como fator de grande relevância,  a escolha 

de lugares a partir de atributos paisagísticos e reprodutores de conceitos ligados à 

natureza, além de estarem relacionados à comodidade, por contemplar serviços 

oferecidos por  conglomerados de moradias. 

                                                 
9 Ana Mercia Silva Roberts.  Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. www.unicamp.br/unicamp/ 
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Para a difusão do novo produto imobiliário, o qual engloba o sentido da forma de viver, 

por classes mais altas, em empreendimentos de condomínios fechados, cita-se o caso 

do Alphaville, que utiliza marketing, sugerindo a relação direta da compra de residência 

no perímetro, com o da mídia mais poderosa do País e nos programas com maior 

audiência, ou seja, nas novelas brasileiras10, transmitidas em horário “nobre”, elevando 

o entendimento sobre o projeto urbanístico até então desconhecido em algumas 

capitais do País, na forma apresentada pelo seu sócio e diretor superintendente, Nuno 

Lopes Alves: 

“Fizemos uma pesquisa em Belo Horizonte e constatamos que apenas 

20% da população sabia o que significava o projeto, muitos o confundiam 

com um centro comercial.” Para mudar de vez esse quadro, ele idealizou 

uma ação de merchandising na novela Por Amor da Rede Globo, exibida 

em 1998, no horário nobre. “Foi uma idéia audaciosa e pioneira no setor”. 

“O resultado?  Espetacular! Um dia depois do lançamento do 

empreendimento mineiro foram comprados mil dos 1.545 lotes 

disponíveis.” 

• A flexibilidade dos mecanismos de planejamento urbano 

Hidalgo (ibid), específica que no caso do Chile, em 1979, através da Política Nacional 

do Desenvolvimento Urbano, o Estado decretou que o solo urbano não era um bem 

escasso e seu preço deveria ser fixado pelas forças de mercado, no qual se definiu que 

uma área de 60.000 hectares era potencialmente urbanizável, quase duplicando as 

áreas antes disponíveis para tais fins. 

Os efeitos desta iniciativa, segundo o autor, impactaram tanto no preço como na 

fragmentação do solo de Santiago, todavia, uma maior disponibilidade de solo não 

provocou uma diminuição do seu valor, como preceitua a lógica econômica da oferta e 

da procura, pelo contrário, aumentou devido ao processo especulativo que gerou nos 

territórios liberados para o mercado.   

                                                 
10 As novelas correspondem ao produto de ampla audiência da televisão,  correspondente ao maior meio de 
comunicação em massa no Brasil. 
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Por outro lado, Hidalgo (ibid) ressaltou a importância da ampliação dos limites 

urbanizáveis como  alternativa para construção de moradias, naqueles lugares que 

ofertavam solo com menor valor, o que de fato se processou, com a construção de 

moradias destinadas à população de baixa renda. Todavia, observou que as moradias 

sociais instaladas localizavam-se distantes da cidade consolidada, desprovidas de 

serviços públicos e equipamentos mínimos, cujos habitantes deviam percorrer grandes 

distâncias para ascender a seus lugares de trabalho, aos centros de saúde e educação, 

situação que potencializou a exclusão social das pessoas e das famílias que receberam 

tais moradias. 

Segundo Jonoaschka apud Hidalgo (2004), no Chile, inicialmente o legislador, na 

intenção de proteger a propriedade rural, havia delimitado como  ilegal a divisão ou 

venda da gleba rural,  fora do perímetro urbano, com área  inferior  5.000 metros 

quadrados. No entanto, o que foi identificado, segundo o autor, foi o processo de 

crescimento de moradias nas zonas rurais, as quais vêm rapidamente alcançando 

superfícies de 30 a 50 hectares, descrevendo essa dinâmica: 

os compradores de lotes nas zonas rurais, cuja metragem é superior a 5.000 
metros quadrados, tem fomentado o processo de urbanização, no intuito 
parcelar o  terreno em lotes urbanizados ou em vias de urbanização, os 
quais quando divididos e vendidos alcançam altos ganhos especulativos. 

No Brasil,  a Lei 6766/79, que trata do parcelamento do solo, de acordo com COSTA 

(2002) em referência a Maricato (1996), destaca que fortaleceu o mercado formal ao 

criminalizar o loteador ilegal, porém, ao estabelecer-se as normas urbanísticas e 

burocráticas para a construção da cidade, auxiliou a tornar o solo escasso, o que, 

concluímos, produziu um aumento do seu preço, da mesma forma que ocorreu em 

Santiago. 

2.5.3 Conseqüências dos condomínios fechados 

Como conseqüência principal, como item já anteriormente levantado, tem-se a 

fragmentação do espaço urbano produzido, onde os bairros são facilmente identificados 

a partir da existência de elementos que delimitam os limites destes espaços, tais como: 

barreiras , muralhas, cercas de arame e guaritas de segurança, entre outros. 
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Contudo, para Caldeira, a privatização dos espaços públicos e sua apropriação é o 

efeito mais importante dos condomínios fechados. Significa não só a apropriação de 

algo que antes era de todos, como ruas, calçadas e praças, mas também impedindo o 

livre acesso a todos, desprezando a idéia do “público”.  Por outro lado, em muitas 

ocasiões, localizam-se em terras com alta capacidade agrícola, que, no entanto, passa 

a se destinar à atividade imobiliária por esta última ser mais rentável para os 

empreendedores urbanos. 

Em contraposição, há quem defenda como aspecto positivo a instalação dos 

condomínios fechados nas periferias das cidades, pois o condomínio é fator que 

impulsiona a instalação de infra-estrutura e serviços básicos das comunidades 

subjacentes.  Todavia, entendemos que de fato, a instalação de condomínios fechados 

acarreta, frequentemente, na valorização do solo em seu entorno, sem o provimento de 

infra-estrutura e serviços básicos dirigidos às residências subjacentes, além,  também, 

de impulsionar a atividade comercial da região. 

Também, ROITMAN (2003) delimita como aspecto positivo, a criação de empregos que 

estes empreendimentos proporcionam, tal como jardineiros, guardas e serviços 

domésticos, além de impulsionar a indústria da construção civil, a qual tem grande 

efeito multiplicador na economia.   

Quanto ao aumento da empregabilidade em serviços domésticos, guardas e jardineiros, 

de baixa qualificação, registramos que este pode ser considerado um fator negativo, à 

medida que, em certas regiões, especificamente rurais, os trabalhadores antes estavam 

ocupados em atividades auto-sustentáveis, ameaçando assim a sustentabilidade da 

atividade econômica até então praticada. 

Espineira & Gomes & Paiva (2000), em estudo sobre os impactos dos bairros fechados, 

em áreas circundantes da região metropolitana de Buenos Aires, (Estudo de caso de 

Manzanares, Pilar, Província de Buenos Aires) utilizando o modelo teórico de Kullok em 

Planejamento e Meio Ambiente, analisa sob o aspecto do Meio Biofísico e Meio Sócio-

Econômico, os impactos dos empreendimentos de condomínios fechados, em áreas 

não urbanas. 
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Destaca que a região de Manzanares e Pilar, inicialmente uma zona de moradia de 

descanso de final de semana, apresenta um movimento que vem a se destinar para 

uma ocupação de moradias permanentes, posto que os moradores podem ter uma vida 

no campo, em uma área delimitada rural, somente a 60 minutos do centro 

metropolitano. 

Quanto aos impactos específicos, a metodologia utilizada pelo autor, apresenta uma 

divisão inicial entre aqueles que afetam o meio biofísico e os que afetam o meio sócio 

econômico, na forma do esquema abaixo efetuado: 

Figura 2 – Esquema de impactos no Meio Biofísico 

 

Meio Biofísico 

Impacto no Subsistema natural 

Solo Vegetaçao 

Hidrografia Clima 

Impacto Subsistema Construido 

Infraestrutura de serviços Infraestrutura de circulaçao 

Alterações nas paisagens 

Fonte: Elaboração própria 

Em linhas gerais, verifica-se que as instalações de residências, em forma de 

condomínios fechados, podem gerar no solo da região, segundo o modelo indicado, 

erosão da camada fértil, quando da construção dos contrapisos das moradias, dos 

caminhos, acessos, circulação interna  e de todo o terreno para a implantação dos 

assentamentos. Os impactos na água são constatados por meio da  super-exploração 

das reservas naturais, enquanto no ar, é possível a verificação do aumento da 

contaminação com a maior circulação dos veículos.  No que tange à vegetação, tem-se 
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que a instalação de condomínios fechados podem provocar a devastação da vegetação 

natural, com alteração da microfauna local. 

Em relação ao subsistema construído, tem-se que não existe a provisão de serviços 

básicos como de disponibilização de água corrente, tratamento de esgoto e 

recolhimento e destinação final de resíduos sólidos gerados pelos residentes desses 

condomínios. Os autores observaram que, na região de Manzanares, a população  

serve-se de água por intermédio da perfuração de poços individuais, haja vista não 

existir atendimento de água corrente, nem tratamento de esgoto.  Já quanto a infra-

estrutura de circulação, podem ser antecipados problemas relacionais aos caminhos e 

acessos aos novos bairros.  Dentre eles destacam-se a obstrução de algumas vias 

circulatórias e destaca-se a necessidade de mais vias, em virtude dos bairros 

abarcarem grandes proporções do solo. Os impactos da paisagem podemos destacar a 

contaminação visual com torres de alta tensão, fragmentação do ecossistema natural 

de maior dimensão, perda da qualidade pública de áreas verdes e naturais, à medida 

que são cercadas e utilizadas somente pelos moradores da urbanização fechada. 

Figura 3 – Esquema de impactos no Meio Sócio Econômico Cultural 

 

Meio Sócio Econômico Cultural 
 

Impacto sobre uso tradicional do solo 

Impacto sobre atividade econômica 
tradicional 

Impacto sobre a identidade cultural 
da região 

Fonte: Elaboração própria 
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Um dos principais impactos, segundo a autora do modelo proposto,  que se pode 

vincular é com o comprometimento da utilização tradicional do solo rústico, antes 

utilizado para pastagens ou atividades agrícolas e atividades turísticas, que vem, 

gradativamente, sendo loteadas para fins de construção de bairros/loteamentos 

fechados.  Também os impactos sobre as atividades econômicas tradicionais merecem 

destaque, quando os homens preponderantemente se dedicam às atividades rurais; são 

absorvidos  na época da construção dos empreendimentos, pela construção civil; e as 

mulheres, antes realizando tarefas e  serviços do próprio lar, passam, quando da 

instalação das famílias nos bairros, a trabalharem como empregadas domésticas. 

Quanto aos impactos na identidade cultural da região, alerta-se para a mudança de 

identidade da comunidade local, implantando-se um processo de segregação social 

marcante, nunca antes verificado. 

 

2.5.3.1  A conseqüência principal - segregação social 

De acordo com Marcelo Costa (2000), vem ocorrendo nas cidades uma divisão sócio-

econômica, que se expressa, segundo o fundador da Escola de Chicago, Robert Eza 

Park em: “ Gostos e conveniências pessoais, interesses vocacionais e econômicos que 

tendem infalivelmente a segregar e por conseguinte a classificar as populações das 

grandes cidades”.  

Um aspecto relevante que deve ser salientado, mostra que o processo de segregação 

não é novo, pelo contrário ele é inerente à história das cidades.   A segregação social 

urbana pode ser  entendida como a separação espacial de diferentes grupos sociais em 

uma cidade na área geográfica, de acordo com as diferenças éticas, religiosas, 

econômicas, etc..  Desta forma, é possível visualizar em uma cidade, os diferentes 

bairros onde cada grupo social tem seu espaço determinado.  Portanto, o caso da 

segregação baseada nas diferenças de renda, as relações de poder e subordinação 

tornam-se evidentes.  Os grupos de alta renda têm a possibilidade de eleger o seu 

locus residencial, enquanto os grupos mais pobres são segregados em zonas menos 

favorecidas. 
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Em relação a divisão verificada no espaço brasileiro, Costa (s.d.) salienta que em 

qualquer cidade existem bairros de ricos e pobres, e esta separação se dá por razões 

exclusivamente econômicas, destacando o preço dos imóveis e o custo de vida como 

principais. 

De outra forma, Shapira (2000) apud Costa,  ressalta a necessidade de diferenciar os 

conceitos de segregação e secessão.  Explicita que segregação é quando se relega 

indivíduos sem ou com pouca renda a certos espaços.  Já a secessão é quando a 

população de alta renda se retira do espaço por vontade própria, distanciando-se dos 

pobres.  Conclui-se que o isolamento em condomínios fechados, pelos ricos, configura-

se em uma forma de secessão. 

Souza (2003),  apresenta o conceito de segregação compulsória, descrevendo que esta 

se dá independente da vontade do individuo, cuja maior expressão se encontra nas 

favelas brasileiras, a qual difere, mas ao mesmo tempo iguala-se em muitos aspectos , 

à segregação que chama de voluntária, representada pela figura dos grandes 

condomínios residenciais ou loteamentos fechados, observado nas cidades. 

Concluímos, a partir do pensamento de Roitman (2003), que os condomínios fechados 

são um caso extremo de segregação social urbana, por ser explicita e evidente.  Os 

dispositivos de segurança se convertem no solo em barreiras físicas, senão também 

sociais, estabelecendo claramente os limites e as diferenças existentes na sociedade.  

E neste sentido, a novidade da atual segregação social urbana, via guetos,  é a sua 

intensidade, visibilidade e explicitação, observada por meio de sua forma. 

Luchiari tratando do problema da segregação social afirma que, embora se verifique o 

isolamento físico proporcionado pelos condomínios fechados, existe uma relação entre 

os moradores dos condomínios fechados e a vizinhança, o que é chamado de 

“fragmentação articulada”.  Isso se dá à medida que, apesar de ser os condomínios 

uma unidade independente sócio-territorial, seus moradores precisam contratar serviços 

profissionais (por exemplo, pedreiro, pintor, empregada doméstica, eletricista, 

encanador, jardineira) que, normalmente, habitam os núcleos residenciais em seu 

entorno. 
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Costa (s.d), salienta como os principais motivos da escolha pelo isolamento e 

segregação social, a partir da escolha pelos condomínios fechados, se relaciona com a 

fuga da violência e a busca da qualidade de vida: 

O primeiro deles, e mais alardeado, é a fuga da violência urbana.  Os índices 
alarmantes de violência urbana praticamente os obriga a buscar um estilo de 
vida que lhes garanta mais segurança.  Outra motivação relevante é a busca 
por uma qualidade de vida que não se tem na cidade devido à poluição 
(principalmente sonora, do ar e visual) e à sujeira. 

 

Acrescenta o autor que  os optantes por esta forma de moradia, os condomínios 

fechados, buscam um ideal de vida rural onde as ruas são tranqüilas, o ambiente é 

arborizado, os vizinhos não têm necessidade de roubar e onde não há sujeira, violência 

e miséria.  Quanto a este comportamento, cita Luis Wirth, explicitando: 

Toda a atmosfera é forte reminiscente do mito da expulsão do homem do 
paraíso e do começo de sua existência social e histórica.  O homem não pode 
voltar a uma mítica vida rural e deve suportar as durezas da vida urbana “no 
suor de seu rosto”, mas o desejo inconsciente de retornar a um edênico útero 
rural emerge constantemente”(oivem: 1984: 22-23).  

 

Para Costa (ibid), o condomínio fechado cumpre dupla função, a de oferecer segurança 

e isolar os ricos  das classes mais pobres.  No condomínio, afirma, que não é 

necessário conviver com a pobreza cotidiana das grandes metrópoles, caracterizando-

se  cada produto imobiliário como uma espécie de ilha de fantasia, e refletindo sobre a 

situação da classe alta: 

com a pobreza longe, tem-se a impressão de que ela não existe, concluindo 
que, viver em uma espécie de oásis de facilidades próximo a um inferno de 
problemas,  ironicamente, corresponde, na verdadeira fonte da própria 
prosperidade. 

 

Por fim, agregando as variáveis gerais condicionantes do desenvolvimento de bairros 

fechados na América Latina, Janoschka (2003) propõe o modelo esquemático, 

separando as causas do desenvolvimento dos bairros fechados como nova modalidade 
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de residência, em três níveis de maior relevância, assim como destaca as suas 

principais consequëncias: 

I. nível global: oriundos das transformações econômicas recentes e a 

globalização, que impactam na padronização global do estilo de 

vida, mercado livre do solo, e desregulamentação da política 

habitacional. 

II. nível estatal: dado pelas condições econômicas e políticas, 

marcado pelas crises econômicas, pobreza, terrorismo e 

criminalidade; 

III. nível social e individual: dada pelas demandas humanas que 

procuram viver em lugares seguros, associado ao individualismo e 

exclusivismo, da sociedade capitalista de consumo. 

 

Figura 4 – Condições básicas para o desenvolvimento dos bairros fechados 
na América Latina 

Fonte: Jonaschka (2003) 
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2.6  BREVE ENTENDIMENTO A RESPEITO DO MARCO INSTITUCIONAL 

BRASILEIRO ACERCA DA FORMA LEGAL DO PARCELAMENTO DO SOLO 

Verifica-se que o produto imobiliário, base de nossa temática, encontra-se no mercado 

ofertado sob diversas denominações, motivo pelo qual, inclusive tratamos como iguais, 

as expressões condomínios fechados, bairros fechados, urbanizações fechadas e 

loteamentos fechados. 

Ratificando a questão de confusão conceitual apresentada no mercado,  Araújo (2004) 

explicita que “as expressões “loteamentos fechados”, “loteamento em condomínio”, 

“condomínio horizontal” e “condomínio urbanístico” têm sido utilizadas no Brasil 

indistintamente, sem o devido rigor técnico, para fazer a referência a empreendimentos 

constituídos por terrenos individualizados destinados a edificação , não 

necessariamente lotes stricto sensu, dispostos em geral em conjunto com perímetro 

fechado, cercado por muros ou cercas, e com controle de acesso”. 

De acordo com a legislação brasileira, que disciplina o parcelamento do solo, por 

intermédio da Lei 6.766/79, as terras somente podem ser parceladas, mediante 

loteamento e desmembramento, sendo que, cada um possui a seguinte definição: 

a) loteamento, entendido  como “a divisão da gleba em lotes destinados a 

edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros 

públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes, 

conforme  artigo 2, parágrafo primeiro; 

b) Desmembramento, como a divisão de gleba em lotes destinados a 

edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não 

implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no 

prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes, de acordo com 

o disposto no artigo 2, parágrafo primeiro; 
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Figura 5 – Loteamento e Desmembramento
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Fonte: Elaboração IPES (2005, Como elaborar planos diretores, passo a passo) 

 

Observa-se que, a Lei 6766/79, não considera como parcelamento do solo urbano 

qualquer empreendimento submetido a regime condominial (Lei 4.591/64 – Lei dos 

Condomínios e Incorporações Imobiliárias).  Parcelar, segundo a lei vigente, significa 

necessariamente criar lotes (ARAÚJO, 2004). Já o condomínio urbanístico gera 

unidades autônomas, mas não lotes, posto que as unidades residenciais têm acesso  

apenas a áreas de uso comum dos condomínios, que incluem a malha viária interna ao 

empreendimento, e não a via ou logradouro público (ARAÚJO, 2004). 

Em resumo, apesar de serem utilizadas indiscriminadamente pelos promotores 

imobiliários, as expressões de “loteamentos fechados” ou “condomínios fechados”, em 

termos jurídicos,  apresentam as seguintes diferenciações:  
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 Tabela 2 – Diferenças Principais entre loteamento e condomínio horizontal

Loteamento Condomínio horizontal  

Regido pela Lei dos Loteamentos (6.766/79) 
Regido pela Lei dos Condomínios (4.591/64) 

até 2003, quando entra em vigor o novo Código 
Civil 

O incorporador vende os lotes. Não há "áreas 
comuns" nem "fração ideal"  

O incorporador vende o terreno com a casa e a 
fração ideal sobre as áreas comuns 

O fechamento do loteamento é proibido pela 
lei 6.766/79. Apesar disso, muitas prefeituras 

concedem o direito de fechamento* 
O fechamento do terreno é legal 

Pode constituir associação para cobrança de 
taxa de manutenção 

A cobrança de taxa é realizada de acordo com 
a Lei dos Condomínios 

A obrigatoriedade do pagamento da taxa de 
manutenção é juridicamente controversa  O pagamento de taxa condominial é obrigatório 

As ruas internas estão sujeitas ao Código 
Brasileiro de Trânsito. Ex.: menores não 

podem dirigir carros. 
Idem 

Pode ter administrador da associação Tem síndico  

* Só é possível registrar um loteamento fechado com a concessão de direito real de uso, dada pela 
prefeitura. A concessão se refere às vias públicas (ruas), espaços livres (praças e áreas de lazer) e 
espaços instituicionais (locais reservados a prédios públicos). Isso acontece porque a Lei dos 
Loteamentos define que estas áreas são transferidas automaticamente para a municipalidade, 
quando se realiza um loteamento. 

Fonte: Síndico Net -  http://www2.uol.com.br/sindico/sn-
dicas/cond_horizontal/cobranca.shtml  

Quanto a sua finalidade, o loteamento pode ser urbano ou rural.  A legislação que rege 

os loteamentos rurais consta na Lei 4.504/64, em seu artigo primeiro, inciso I.  Já os 

parcelamentos urbanos são disciplinados no pela Lei 6.766 de 19/12/79, além das 

legislações municipais atinentes, já que é de competência dos municípios, conforme o 

Estatuto das Cidades, estabelecerem o zoneamento de seu território, fixando as zonas 

rurais e urbanas, áreas de transição ou expansão urbana, entre outros. 
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Figura 6 – Delimitação do Perímetro Urbano
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Fonte: Elaboração IPES (2005, Como elaborar planos diretores, passo a passo)  

Grossi (2004), chama a atenção, para o fato que as Leis Municipais aprovadas por suas 

respectivas Câmaras, define o perímetro urbano, estabelecendo que o que fica dentro 

do perímetro é área urbana e o que está fora, corresponde a área rural.  E ainda, alerta 

que para definir os parâmetros de fixação do perímetros, os gestores públicos 

enfrentam o dilema de arrecadação de IPTU x a extensão de equipamentos e serviços 

públicos. 

O Instituto de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Jones dos Santos Neves (IPES) 

visando esclarecer para os potenciais compradores a respeito da ilegalidade dos  

empreendimentos “loteamentos em condomínios” em crescimento avassalador 

principalmente na região Serrana, onde se situa o Município, objeto da análise,  

elaborou um informativo, disponível em seu site, esclarecendo: 
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 “Os loteamentos e os condomínios constituem formas de ocupação do 
solo urbano.  O perímetro instituído por lei municipal é o instrumento que 
delimita o solo urbano do município.  As áreas localizadas fora deste 
perímetro são consideradas rurais.  É importante ressaltar que ao 
delimitar as áreas urbanas há previsão de áreas destinadas à expansão 
urbana.  Assim, dentro do perímetro, existem, também imóveis rurais 
passíveis , em função da expansão urbana, de se tornarem urbanos, 
através da implantação dos loteamentos e desmembramentos. 

O loteamento e o condomínio só podem ocorrer em áreas urbanas.  Em 
área rural o parcelamento deverá observar o módulo rural e possuir, 
também, esta destinação.  Assim podem existir imóveis com destinação 
rural em área urbana, mas não podem existir, por força legal, imóveis 
com destinação urbana em área rural.(...) 

A legislação não contempla a figura dos loteamentos em condomínios.  
ou são loteamentos aprovados e implantados consoante a lei federal 
6766/79, ou são construção em condomínio, nos termos da lei federal n 
4591/64.” 

Outro ponto a ser considerado, corresponde a existência de tese antagônica dos 

defensores dos loteamentos fechados, na literatura jurídica, os quais se embasam em 

legislações municipais que prevêem esta figura de empreendimento, a partir da 

referência a lei 6766/79, mas cujas vias públicas internas se constituem em objeto de 

concessão, permissão ou autorização e uso outorgado pelo Poder Público Municipal a 

uma associação constituída por moradores (ARAÚJO, 2004).  Sendo exemplos: 

a) Lei 8736 de 09/01/96, do Município de Campinas (SP), que 

dispõe sobre a permissão do título precário de uso das áreas 

públicas de lazer e das vias de circulação, para constituçao de 

loteamentos fechados no Município de Campinas e dá outras 

providências; 

b) Lei 3270 de 15/01/99 do Município de Americana (SP), que 

dispõe sobre o parcelamento e o aproveitamento do solo no 

território do Município e dá outras providências. 

c) Lei 2668 de 18/12/2003 do Município de Paulina, que dispõe 

sobre os loteamentos urbanos, loteamentos fechados e 

condomínios fechados no Município de Paulina e dá outras 

providências. 
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3.  BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A ECONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO  

O Estado do Espírito Santo, comparado com as 26 (vinte e seis) unidades federativas 

do País e o Distrito Federal,  ocupa apenas 0,54% do território nacional e contribuiu 

com cerca de 2,0% do Produto Interno Bruto nacional, possuindo uma população de 

3.408.365 habitantes11.  Durante os 50 (cinqüenta) últimos anos, o estado  vem 

crescendo a taxas superiores à média do País.  E ainda, a economia capixaba está 

diante de um novo elemento dinamizador, correspondente a intensificação da 

exploração do petróleo e gás, já situando o Espírito Santo, como o segundo Estado com 

a maior reserva dessa riqueza mineral. 

No entanto, para entendermos o momento econômico atual e seus reflexos sobre a 

dinâmica espacial que nos propusemos a estudar, vale relatar, de forma breve, o 

processo de desenvolvimento pelo qual passou a economia capixaba. 

Partindo do período colonial, observa-se que o Estado não registrou qualquer atividade 

econômica expressiva  até meados do século 19 (dezenove), mesmo porque o território 

capixaba, durante o ápice da exploração do ouro, cumpriu um papel de defesa nas 

reservas desse metal, das minas de Ouro Preto, dado a sua posição estratégica 

geográfica em relação ao pólo extrativo, isolando o estado, intencionalmente, a partir do 

impedimento de construção de estradas para interior, ou mesmo atracamento de navios 

em seus portos. 

Assim, somente a partir da metade do século 19, foi iniciado um processo de 

preponderância econômica, a partir da cultura do café.  O cultivo iniciou-se pelo sul do 

estado, a partir de um movimento de expansão das lavouras cafeeiras do Vale do 

Paraíba, com a utilização de mão de obra escrava.    

A partir de 1850, principalmente após a abolição da escravatura, a imigração foi 

incentivada, no entanto, não pelo mesmo motivo do que ocorrera no Estado paulista, ou 

seja, motivada pelo fim da possibilidade da utilização da mão obra escrava, mas, no 
                                                 
11 População estimada para o Ano de 2006, de acordo o Anuário 2006  do Espírito Santo. 
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caso capixaba, para impulsionar a ocupação do interior do Estado (Campos Júnior apud 

Almada),  estabelecendo  uma nova reconfiguração do sistema de produção do café, 

condicionando, futuramente, tanto a estrutura fundiária diferenciada nacionalmente, 

quanto a viabilização e alavancagem do capital comercial. 

Os imigrantes instalaram-se principalmente na região central do Estado, onde iniciaram 

uma nova forma de produzir o café, a partir de pequenas propriedades, com a utilização 

de mão de obra familiar. 

Dadas tais condições, sintetizada pela forma pulverizada de produção do café, não foi 

possível estabelecer as bases da acumulação do capital na esfera produtiva (Campos 

Júnior, 2002, 38), o que de certa forma condicionou o “atraso” relativo, em termos 

comparativos às grandes regiões brasileiras, em relação ao ciclo de industrialização 

iniciado no País neste período. 

Após a crise de 50 que assolou a cultura do café, veio, na década posterior (60), a 

política de erradicação dos cafezais.  Tal fato iniciou uma dinâmica de êxodo rural em 

direção à capital, Vitória, o qual  foi intensificado, na década de 70 e 80, pelo processo  

de instalação de grandes projetos industriais capitaneados pelo Estado12, concebido 

dentro da política nacional desenvolvimentista daquela época, provocando uma forte e 

rápida urbanização e a mudança no volume e na composição da geração de riqueza do 

Espírito Santo. 

De acordo com o gráfico que segue, observamos, com mais clareza, a transformação 

pela qual a economia capixaba passou.  Em 1953, a agricultura era responsável por 

54% do produto interno estadual, passando em 2001 para apenas 5,3% na composição 

total do produto.  Por outro lado, refletindo a política desenvolvimentista adotada, a 

indústria registrou forte crescimento, posto que em 1953 correspondia a 7,34%, 

passando para 38,37% do PIB capixaba.   

 

                                                 
12 Os Grandes Projetos Industrais  correspondem a expansão da CVRD, com o completo de Tubarão, 
seguido pela Aracruz, Samarco e CST. 
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Gráfico 1 – Variação da composição do PIB capixaba 1953-2001 
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Fonte: Elaboração própria a partir das informações do Anuário do Espírito Santo 2005  

Registra-se, hoje, que a base da economia industrial capixaba está assentada na 

produção de “comodities”, principalmente na indústria de transformação dos produtos 

metalúrgicos, siderúrgicos e papel e celulose, representando cerca de 73% da produção 

do setor.  Já os produtos oriundos da indústria extrativa perfazem 27%, contemplando 

produtos como petróleo, gás e materiais não metálicos. 

Assim, a partir da década de 90, o Estado, já em processo de inserção da economia 

globalizada, vem aperfeiçoando sua estrutura produtiva instalada, voltada para o 

comércio exterior, a partir da agregação de valor dos produtos que são escoados pelos 

portos centrais.  

No momento atual, o cenário econômico capixaba é concebido com forte otimismo, com 

expectativas de crescimento do Estado em taxas superiores ao resto do País, baseadas 

no volume de investimentos prospectados em torno da ampliação de grandes projetos 

industriais (ampliação da Vale do Rio Doce, CST, Aracruz Celulose, Samarco 
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Mineradora) e na aplicação de recursos decorrentes da exploração de petróleo e gás no 

Estado13.   

                                                 

13 De acordo com o IPES, em todo o Estado, são mais de R$ 44 bilhões previstos no período de  2006 a 

2010, entre investimentos públicos e privados,  com previsão de geração de 111.013 empregos, em sua 

maioria, que requerem maior qualificação.  
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4. ANÁLISE GERAL DO MUNCIPIO DE DOMINGOS MARTINS 

Este capítulo visa apresentar os aspectos conjunturais, histórico-administrativo, a 

estrutura sócio-econômica do Município de Domingos Martins, o que corresponde ao 

corte espacial de nossa análise. 

4.1 ASPECTOS CONJUNTURAIS  

Domingos Martins é um dos 78 municípios que integra a unidade federativa do Espírito 

Santo e localiza-se a 46 km da Capital do Estado, Vitória, ocupando uma área de 

1.231,29 km², o equivalente a 2,66% do território estadual, possuindo uma área total de 

46.184,1 km², de acordo com o Anuário do Espírito Santo 2005. 

Os municípios que fazem limite com Domingos Martins são, ao norte: Afonso Cláudio, 

Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina; ao sul: Vargem Alta, Alfredo Chaves e 

Marechal Floriano; ao leste: Viana e Cariacica e a oeste: Castelo e Venda Nova do 

Imigrante. 

O Município integra a Microrregião Sudoeste Serrana14 de Planejamento do Espírito 

Santo, sendo que nesta última constam os seguintes Municípios: Afonso Cláudio, 

Brejetuba, Conceição do Castelo, Laranja da Terra, Marechal Floriano e Venda Nova do 

Imigrante ( Mapa 1). 

O município Domingos Martins, de acordo com o Censo de 2000 do IBGE possuia uma 

população de 30.559 habitantes, sendo composto por cinco distritos: Domingos Martins, 

Aracê, Santa, Isabel, Melgaço e Paraju; além de dois povoados, Rapadura e Soído, 

conforme Mapa 2.  Dentre seus residentes naturais, tem-se que 80% são de origem 

alemã e 20% de origem italiana, tendo as religiões  mais seguidas, o protestantismo e 

catolicismo. 

O distrito de Paraju é o mais populoso, com 8.443 habitantes, seguido do distrito sede 

                                                 
14 IPES A microrregião Sudoeste Serrana, estabelecida pela Lei Complementar nº 5120/95, é composta por 
Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano e 
Venda Nova do Imigrante.  
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(Domingos Martins), com 7.910 habitantes, e do distrito de Aracê, com 7.221 

habitantes, segundo registros do Censo de 2000.  

 

Mapa  1 – Divisão regional do Espírito Santo – Microrregião de Planejamento 

Fonte:  Site do IPES. Mapas 
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Mapa  2 – Divisão geopolítica de Domingos Martins 

 

 

Fonte:  Site do IPES.  Mapas 

A atividade econômica do Município é centrada na agricultura e no turismo.  Quanto ao 

turismo, merecem destaques os atrativos naturais, como a vegetação e o clima, assim 

como a relativa infra-estrutura hoteleira no local já instalada, constando desde 

pousadas mais simples e hotéis de maior categoria, com grande potencial para 

exploração de atividades relacionadas ao ecoturismo, ao agroturismo e ao turismo rural, 

principalmente na região de Pedra Azul (IPES, 2004). 

Também os costumes e a arquitetura tradicional dos colonizadores alemães e italianos, 

contribuem para fomentar o turismo local.  A preservação do patrimônio  construído 

ainda existente, diferencia a cidade das demais da região, com edificações tradicionais 

com características alemãs e casas em forma de chalé.  Quanto aos costumes, 
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observamos também a exploração de tradições alimentares dos colonizadores, junto a 

promoção de eventos temáticos, como a Festa do Vinho, quando são divulgadas e 

oferecidas comidas típicas ( vinho, polenta, festivais15) e são apresentados grupos de 

danças e músicos folclóricos, tipicamente alemães e italianos (IPES, 2004). 

Assim, de acordo com o IPES (2004),  a cidade recebe freqüentemente um fluxo 

elevado de turistas, mais concentradamente no inverno, feriados e finais de semana. 

Fora da estação de alta temporada o movimento é menor, embora se mantenha 

estimulado por eventos diversos, como encontros profissionais, congressos, seminários 

e outros, uma vez que alguns dos hotéis oferecem espaços para convenções e 

acomodações requeridas para a realização de eventos em geral.  

O município possui uma unidade de conservação ecológica, o Parque Estadual de 

Pedra Azul, criado em 3 de janeiro de 1991 e administrado pelo Instituto de 

Desenvolvimento Florestal (IDAF), ocupando uma área de 1.240 ha, localizado no 

distrito de Aracê.  

4.2 HISTÓRICO DE IMIGRAÇÃO 

Foi em 1846, que chegaram no Espírito Santo os primeiros imigrantes alemães e 

vieram fugidos da miséria resultante das guerras napoleônicas.  Inicialmente,  tinham 

como destino a região Sul do País e foram redirecionados para o Espírito Santo, por 

determinaçao de D. Pedro II16
.  

Assim, em 1847 foi fundada a colônia de Santa Isabel, que foi a primeira com fins de 

colonização criada no estado do Espírito Santo.  A colônia localizava-se entre os rios 

Jucu e Braço Sul, na região denominada Cuité e era integrada por imigrantes oriundos 

da Prússia Renana, totalizando 47 famílias, englobando ao todo 163 pessoas, os quais 

foram estimulados a virem para o País, para promover a ocupação do território. 

                                                 
15 Revista ES Brasil.  Turismo movimenta economia nas montanhas. Fls. 50/51.Festival do Vinho, ocorrida entre 8 e 9 
de julho de 2006 .  Festival de Inverno, ocorrida entre 22 e 31 de julho de 2005. Entre outras no calendário, tais como 
Feira do Morango, Feira Distrital, Festa da Flores. 
16 http://www.rotadomaredasmontanhas.com.br/dom/ 
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Os imigrantes, embora com poucos recursos, rapidamente aproveitaram o bom clima da 

região, próprio para o cultivo de café e cereais. 

 

4.3 ASPECTOS FÍSICOS-GEOGRÁFICOS 

Conforme o Macrozoneamento o  clima de Domingos Martins é caracteristicamente 

temperado, com média anual de 19 graus Celsius e com mínima absoluta abaixo de 7 

graus.  

O relevo é acidentado e montanhoso, com cerca de 90% das terras localizadas a mais 

de 500 metros de altitude, podendo as terras do município serem divididas, segundo a 

altitude, da seguinte forma, de acordo com o Macrozonemento da Região Serrana,  : 

a) 10% abaixo de 500 metros; 

b) 35% de 500 a 800 metros; 

c) 30% de 800 a 1000 metros; 

d) 25% acima de 1.000 metros. 

Neste contexto, tem-se que a sede do município fica a 542 metros de altitude.  Destaca-

se que, embora o Pico da Pedra Azul seja o mais conhecido, com 1.822 metros, o ponto 

mais alto de Domingos Martins é o Pico da Pedra das Flores, com 1.909 metros. 

Tratando da hidrografia, observa-se que o município situa-se na região abarcada pela 

Bacia do Rio Jucu, é banhado por inúmeros córregos e rios, destacando-se o Rio Jucu 

Braço Norte e Rio Jucu Braço Sul, formadores do Rio Jucu. 

Utilizando-se a estratificação adotada no levantamento do Macrozoneamento da Região 

Serrana (IPES, 2004 – b), que delimita a região estudada a partir de zonas 

caracterizadas, conjuntamente, pelo clima, solos e volume de chuva , tem-se que o 

Município de Domingos Martins: 
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a) Na  parte oeste, correspondente a mais de 50% do território, são 

encontradas terras frias, acidentadas e chuvosas; 

b) Na parte leste, caracteristicamente de terras de temperaturas amenas, 

acidentadas e chuvosas; 

c) Em uma pequena parcela, no extremo leste, terras quentes, acidentadas e 

chuvosas. 

Tem-se a Região Serrana17, onde está inserido o município de Domingos Martins, 

apresentando uma vegetação exuberante e com alta capacidade de recomposição 

natural após reflorestamento, a qual é influenciada pelo intenso regime de chuvas, pela 

drenagem correspondente às nascentes e à maior parte das bacias dos rios Jucu e 

Santa Maria, assim como as nascentes dos rios Itapemirim, Reis Magos, Santa Maria 

do Rio Doce , Guandu e Benevente  (IPES, 2004). 

Segundo ainda o Macrozoneamento da Região Serrana (IPES, 2004), o abastecimento 

da água da região da Grande Vitória é fortemente dependente das nascentes desta 

região, ressaltando ainda, a importância para a preservação e proteção das nascentes, 

tendo em vista que a região influencia o abastecimento  onde se concentra a maior 

parte da população urbana do Estado, daí a importância estratégica do local, no que diz 

respeito aos recursos hídricos. 

 

4.4 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Os aspectos demográficos do Município de Domingos Martins permitem, em linhas 

gerais, perceber o desenvolvimento municipal.  Conforme se verifica nas tabelas que 

seguem, observa-se que Domingos Martins, em 1991, tinha uma população de 26.075 

habitantes.  Em 2000, essa população cresceu para 30.559 habitantes, correspondendo 

a uma taxa anual de crescimento na ordem de 1,72%, ligeiramente inferior a taxa 

estadual que foi da ordem de 1,93%, passando de 2.600.618 habitantes para 3.097.232 
                                                 
17 Municípios da Região Serrana, segundo Macrozoneamento:Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Castelo, Conceição 
da Barra, Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Teresa, Santa Maria de Jetiba, Santa Leopoldina, Vargem Alta 
e Venda Nova do Imigrante. 
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habitantes.  

Assim, com o crescimento populacional próximo a média do Estado, o município não se 

caracteriza como pólo atração ou expulsão de população. 

Com base nos dados de 2000, fornecidos pelo IBGE, a densidade bruta de Domingos 

Martins é de 24,95 hab/km², considerando que a área total do município é de 1.225 km².  

Adverte-se que a densidade do município é afetada pela grande extensão territorial em 

área de montanha. 

Quanto a população residente em área urbana, observou-se que Domingos Martins, no 

censo demográfico de 1991, apresentava uma taxa de urbanização na ordem de  

17,37%, passando em 2000, para uma taxa de 19,05%, que reflete o crescimento de 

2,82% em seu grau de urbanização, enquanto em todo o Estado a urbanização cresceu 

em patamar inferior, ou seja, 2,78%. 

Tomando como objeto também a análise da Micro-Região Serrana Sudeste,  onde se 

insere o Município de Domingos Martins, observamos um forte crescimento da 

população residente na área urbana, na taxa de 4,37%, demonstrando que outros 

municípios da região tiveram um crescimento superior àquele verificado em Domingos 

Martins. 

 Tabela 3 – População residente segundo situação do domicílio em Domingos Martins, 
Região Sudoeste Serrana e Espírito Santo– 1991 x 2000

Localidade 1.991 2.000 
Crescimento 2000/1991 

taxa anualizada 

  Urbana  Rural  Total Urbana  Rural Total Urbana  Rural  Total 

Domingos Martins 4.530 21.545 26.075 5.820 24.739 30.559 2,82% 1,55% 1,78% 

Sudoeste Serrana 30.239 78.564 108.803 44.439 80.236 124.675 4,37% 0,23% 1,52% 

Espírito Santo 1.924.588 676.030 2.600.618 2.463.049 634.183 3.097.232 2,78% -0,71% 1,93% 

 Fonte: Elaborada a partir do documento do IPES (2004, Análise Sócio Econômica do Município de Domingos Martins) 
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No entanto, observa-se basicamente, que a população no Município vive em área rural, 

posto que em 2000, verificando-se que do total 80,95%  são residentes  em área rural, 

enquanto no Estado, a população é preponderantemente urbana, na taxa de 79,52%.   
Gráfico 2 – Proporção da população urbana x rural - 1991 
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Fonte: Elaboração própria, a parir dos dados do IPES (2004, Análise Sócio Econômica do 
Município de Domingos Martins) 

 
Gráfico 3 – Proporção da população urbana x rural - 2000 

Proporçao da populaçao urbana x rural - 2000
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Fonte: Elaboração própria, a parir dos dados do IPES (2004, Análise Sócio Econômica do 
Município de Domingos Martins) 
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4.5 ECONOMIA 

Para analisarmos a economia de Domingos Martins, faz-se necessário uma prévia 

contextualização do cenário regional e nacional.  

Em primeiro lugar, convém salientar que Domingos Martins é um dos 78 municípios que 

compõe o Estado do Espírito Santo.  O Espírito Santo tem o 13º lugar no ranking 

nacional de PIB, com base nos dados das Contas Regionais de 2002, totalizando R$ 

24.723.040.000,00, dentre o valor total nacional de R$ 1.346.027.825.000,00  , 

compondo em termos percentuais na economia nacional 1,83% da constituição da 

riqueza do País . Já o município, totalizou seu PIB no patamar de R$ 129.699.000,00, 

ficando na posição de 16º lugar no ranking estadual .  

Considerando o cômputo do PIB per capita, também em 2000, o Espírito Santo 

apresenta um produto médio por habitante no valor de R$ 4.162,00, caindo para 18º 

lugar, quando comparado com as demais 26 unidades da Federação e o Distrito 

Federal.   

Nos últimos anos, o PIB capixaba apresentou crescimento superior a média nacional, 

demonstrando seu vigor econômico, em relação as demais unidades da Federação.  

Por outro lado, o município de Domingos Martins, tem apresentado quedas anuais nos 

últimos anos no seu produto interno bruto, chegando a totalizar no período de 

2003/2002, uma queda significativa de 15,75%. 

  Tabela 4 - Variação PIB a preços correntes 

Período 

PIB 

Brasil 

 

PIB PIB 

ES D. Martins 

  

2000/1999 4,20 7,00 -8,06 

2000/2001 1,91 0,44 -5,46 

2001/2002 1,90 6,00 -6,25 

2002/2003 0,50 -0,02 -15,75 

       Fonte: Elaborado a partir das informações municipais site do IPES 
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4.5.1 Da composição do PIB 

Diferentemente da situação estadual, a economia do Município de Domingos Martins, é 

predominante agrícola.  A agricultura ocupava um total de 96,69% das atividades totais 

do município em 1999, apresentando uma queda relativa para 2002, passando a ocupar 

93,31% das atividades do município.  Com a queda na atividade agrícola, foi registrado 

entre 1999 a 2003 um aumento das atividades da indústria, construção e financeira, já 

que ocupava antes 0,71% do PIB do município passando para 3,35% em 2003. 

 Gráfico 4 – PIB por categoria em 
Domingos Martins - 1999 

Gráfico 5 – PIB por categoria em 
Domingos Martins - 2003 
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Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados 
do IPES (2004, Análise Sócio Econômica do 
Município de Domingos Martins) 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados 
do IPES (2004, Análise Sócio Econômica do 
Município de Domingos Martins) 

Tabela 5 – Evolução do PIB a preço de mercado de Domingos 
Martins entre 1999 a 2003 

VALOR  
PIB por categoria de 
Domingos Martins 

Ind. Constr. 
Agropecuária E SIFIM Serviços PIB 

1999 135.200 997 3.632 137.835 

2000 132.278 984 4.834 136.128 

2001 135.165 3.520 3.052 134.697 

2002 130.671 3.946 2.973 129.699 

2003 130.635 4.692 4.675 130.618 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações sobre PIB Municipal, extraídas do Site do IPES  
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Quanto a utilização  das terras, observa-se que 40% delas, em Domingos Martins, 

estão sendo usadas para lavouras, sendo 21,2% no plantio daquelas permanentes e 

18,2% em lavouras temporárias.   

 
Gráfico 6 – Utilização das terras em Domingos Martins  1996 
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Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do IPES (2004, Análise Sócio Econômica do 
Município de Domingos Martins) 

 

No mesmo sentido, considerando os municípios da Microregião Sudeste (Domingos 

Martins, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante), 

Domingos Martins é o município que possui maior área plantada, destacando-se como 

um dos maiores fornecedores de alimentos para a Região Metropolitana da Grande 

Vitória, de acordo com os dados da Ceasa, que delimitam que 7,3% dos produtos ali 

distribuídos se originam de Domingos Martins. 

Quanto à composição do produto agrícola, conforme o IPES, observa-se que as 

culturas principalmente o cultivo das culturas do café, (Paraju e Melgaço),  banana da 

terra (Biriricas, São Miguel e Cachoeira do Galo) e citricultura.  Outro destaque é a 

avicultura, cuja produção corresponde a 12% do total estadual, de frango para corte e a 

oleoricultura (Pedra Azul e São Paulo do Aracê). 
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 Gráfico 7 – Participação do valor dos produtos no total das 
lavouras permanentes de Domingos Martins em 2002   
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Fonte: Elaboração própria, a parir dos dados do IPES (2004, 
Macrozoneamento da Região Serrana) 

 

 Gráfico 8 – Participação do valor dos produtos no total das 
lavouras temporárias de Domingos Martins em 2002   
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Fonte: Elaboração própria, a parir dos dados do IPES (2004, Macrozoneamento 
da Região Serrana) 

 

No que tange à estrutura fundiária, observa-se que a produção agropecuária do 

município está principalmente calcada em propriedades com até 50 ha, que totalizam 

aproximadamente 86,6% dos estabelecimentos no município, padrão aproximado 
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verificando também nos demais municípios da microrregião Sudoeste, e de forma 

aproximada em todo o Estado, conforme se verifica na tabela abaixo. 

 
 
 

Distribuição dos 
estabelecimentos 
agropecuarios Domingos Martins Sudoeste Serrana Espírito Santo 

  

Total 

Area % 

Total 

Area % 

Total 

Area % 

Total       2.787       100,0          9.086         100,0     73.288        100,0  

Menos de 1 ha            26           0,9             107             1,2       1.308            1,8  

2 a menos de 3 ha            66           2,4             198             2,2       1.943            2,7  

2 a menos de 5 ha          432         15,5          1.159           12,8       8.900          12,1  

5 a menos de 10 ha          450         16,1          1.402           15,4     11.341          15,5  

10 a menos de 20 ha          614         22,0          2.112           23,2     15.456          21,1  

        30,6           30,8 20 a menos de 50 ha          852          2.801     19.759          27,0  

50 a menos de 100 ha          277           9,9             941           10,4       8.197          11,2  

100 a menos de 200 ha            59           2,1             257             2,8       3.691            5,0  

200 a menos de 500 ha            11           0,4             202             1,1       1.944            2,7  

500 a menos de 1000 ha                   6             0,1          467            0,6  

1000 a menos de 2000 ha                   1              -            142            0,0  

2000 a menos de 5000 ha                   1             50            0,1  

5000 a menos de 10000 ha                  5   

10000 a menos de 10000 ha                  5   

100000 ha a mais       

sem declaração                    80    

      

Fonte:  IPES (2004, Análise Sócio Econômica do Município de Domingos Martins) 
Fonte primaria: IBGE.  Censo Agropecuária 1996 

Tabela 6 – Distribuição dos estabelecimentos agropecuários no ES, 
microrregião Sudoeste Serrana e Domingos Martins - 1996 
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4.5.2 Emprego 

O município de Domingos Martins tem como atividade principal geradora de emprego, a 

agricultura.   Nestes termos, do total do pessoal ocupado em Domingos Martins, ou 

seja, 17.953, 71,1% estão ocupados em empregos gerados pela atividade agrícola, 

contemplando 12.769 postos de trabalhos, ao passo que no Estado, esta representação 

cai para 24%, posto que os empregos predominantes no Espírito Santo estão centrados 

nas atividades de comércio e serviços. 

 

Total do 
Domingos Espirito 

Atividade  (CNAE) Martins Santo 

Agricultura, pecuária, sivicultura e exploração florestal 12.769 313.823 

Pesca 0 6.992 

Indústria extrativa 16 10.898 

Indústria de transformação 708 140.560 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 34 5.861 

Construção 398 92.749 

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 

domésticos 
811 213.043 

Alojamento e alimentação 479 59.844 

Transportes, armazéns e comunicação 334 60.669 

Intermediação Financeira 50 12.951 

Atividades Imobiliárias, aluguéis, serviços prestados às empresas 303 65.291 

Administração pública, Defesa e Seguridade Social 339 69.549 

Educação 439 66.858 

Saúde e Serviços Sociais 162 39.242 

Outros serviços coletivos sociais e pessoais 228 43.853 

Serviços Domésticos 818 97.846 

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 0 11 

Atividades mal identificadas 65 3.248 

Total 17.953 1.309.287 

Fonte:  IPES (2004, Análise Sócio Econômica do Município de Domingos Martins) 
Fonte primaria: IBGE.  Censo Agropecuária 1996 

Tabela 7 – Distribuição do emprego, segundo atividades, no Município de 
Domingos Martins e do Espírito Santo - 2000 
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4.5.3 Empresas 

Baseado nas informações do IPES (2004), que computou o número de empresas 

cadastradas na Prefeitura de Domingos Martins, do total das 692 instituições 

registradas na municipalidade em 2003,  392 se relacionam à atividade comercial 

(57%), ressaltando-se que as propriedades rurais não são registradas.  

Constata-se que o comércio é predominante em todos os distritos, sendo verificada 

uma menor relevância em Aracê, o que se deve, conforme o IPES, a uma maior 

concentração de unidades no segmento de alimentação e alojamento, em relação aos 

demais distritos, com 20% do total das empresas do distrito, enquanto nos distritos de 

Paraju, Santa Isabel e Sede, esta atividade ocupa os percentuais de 4%, 10% e 8%, 

respectivamente. 

 

4.6 INFRA-ESTRUTURA URBANA 

No que tange à infra-estrutura urbana, ou seja, às questões de saneamento básico, em 

primeiro lugar, verifica-se que Domingos Martins, tem apenas 28,61% das residências 

abastecidas com água , 29,43% com rede de esgotamento sanitário e  28,61%  do lixo 

coletado e com destinação recomendada, enquanto o Estado, em média, tem 93,64% 

das residências com abastecimento de água, 72,11 %  servidas pela coleta de lixo e 

cerca de 55,87% com a coleta de esgoto nos moldes adequados, refletindo a baixa 

capacidade municipal de investimentos públicos na área de infra-estrutura básica. 

 Verificando a situação de cada distrito, observamos que as melhores condições de 

saneamento concentram-se no distrito sede, que somente não é melhor servido da rede 

de serviços de esgoto, com 58,41% da população atendida, perdendo para Isabel, que 

possui um atendimento na base de 63,00%. Os distritos em que as condições de 

saneamento são mais críticas:  Melgaço, Aracê e Paraju, nesta ordem de carência. 
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Gráfico 9 – Infrestrutura urbana de água, esgoto e coleta de lixo  por distrito 
de Domingos Martins - 2000 

Fonte:  Elaboração a partir dos dados do IPES (2004, Macrozonemento da Região Serrana 

Quanto ao abastecimento de água, este é efetuado pela empresa estatal CESAN, 

Companhia Espírito Santense de Saneamento. 

 

4.7 INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO E MOBILIDADE DE PESSOAS E PRODUTOS 

O Município é acessado principalmente por via rodoviária, que é cortado pela via 

rodoviária federal BR-262, a qual divide os distritos de Isabel e Aracê e passa por uma 

ponta do distrito Sede. 

Quanto à mobilidade interna, entre os núcleos mais afastados e os mais populosos, 

observa-se uma malha de rodovias e acessos não asfaltados que dificultam o tráfego e 

o escoamento dos produtos locais. 

No que tange aos demais modais, o acesso é todo realizado, a partir do trecho rodoviário com 

ligação com a região metropolitana, em uma distância não superior a 80 km. 
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Mapa 3 – Estrutura Logística do Estado do Espírito Santo 

Fonte:  Site do Ministério dos Transportes 
 

A ferrovia mais próxima é a Centro-Atlântica que une Vitória ao Rio de Janeiro, a qual 

pode ser acessada a 31 km, na localidade de Araguaia, município de Marechal Floriano.  

Já a ferrovia Vitória-Minas (EFVM), da CVRD, que liga Vitória a Minas Gerais, tem seu 

acesso a 54 km de Domingos Martins (IPES, 2004). 

O acesso aeroportuário se dá pelo aeroporto Eurico Salles, que se localiza em Vitória, a 

cerca de 55 km de Domingos Martins, o qual pode ser acessado pela rodovia BR 262.  

Como alternativas secundárias, tem-se os aeroportos de Cachoeiro de Itapemirim e 

Guarapari, de âmbito regional(IPES, 2004). 
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Quanto aos portos, destaca-se que existem 06 (seis) grandes portos no Estado, sendo 

dois públicos (Vitória e Barra do Riacho) operados pela CODESA e quatro privados 

(Tubarão, Praia Mole, Regência e Ubu) (MACROPLAN, 2006). 

O porto de Vitória, com instalações diversificadas em ambos os lados da baía, com 

parte do município de Vila Velha e Vitória, localizado a cerca de 46 km de Domingos 

Martins (MACROPLAN, 2006). 

O porto de Praia Mole,  distante do município, aproximadamente  77 km, privativo da 

CVRD, com terminal para produtos siderúrgicos, operado em condomínio com  a 

USIMINAS, CST e AÇOMINAS e com um terminal de carvão da CVRD.  O porto de  

Tubarão, privativo da CVRD, também distante, aproximadamente  77 km, de usos 

mistos, para exportação de minério de ferro, soja, farelo de soja, milho, ferro gusa, 

manganês e outros granéis (MACROPLAN, 2006). 

O porto de Barra do Riacho, localizado no município de Aracruz, localizado cerca de 

130 km de Domingos Martins, que opera celulose, matéria prima do papel. 

(MACROPLAN, 2006) 

O Porto de Ubu, terminal privativo da SAMARCO MINERADO, de usos mitos, para 

exportação de minério de ferro, alimentado por um mineroduto de que vem de Minas 

Gerais e granito, distante do município em 83 km (MACROPLAN, 2006). 

Assim, configuram-se como os mais atrativos os portos de Vitória e Tubarão, por via 

rodoviária. 

4.8 DIMENSÃO SOCIAL 

O primeiro índice a ser analisado corresponde ao Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), que pretende medir o desenvolvimento humano e não só o econômico, tendo 

como principais dimensões a renda, longevidade e educação.   Assim, considerando a 

escala de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1 melhor a posição no desenvolvimento. 

Observa-se que Domingos Martins possui um IDH muito próximo a média do Espírito 

Santo, constatando-se inclusive que a variação do índice, melhorou  na mesma 
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proporção do Estado entre 1991 a 2000, posto que passou de 0,648 para 0,736, 

enquanto o Estado registrou uma melhora na base de 0,69 para 0,765. 

Tabela 8 - IDH de Domingos Martins e do Estado do Espírito Santo 

Município IDH 1991 IDH 2000 

Domingos Martins (ES) 0,648 0,7 36

Espírito Santo (MÉDIO) 0,69 0,765

Fonte:  Elaboração própria a partir de dados do site 
CEPAL  

Outro indicador que pode ser utilizado para a medir dinâmica social do Município 

corresponde ao IDS-M, criado pelo IPES.  Tal índice contempla a dimensão saúde, 

educação, renda e violência.  Domingos Martins, dos 78 municípios estaduais, ficou em 

1990, na 52ª colocação da graduação de desenvolvimento social, passando em 2000 

para 53ª lugar, demonstrando uma queda na qualificação do desenvolvimento inter 

estadual, embora seu índice tenha melhorado de 0,5629 em 1990, para 0,6281 em 

2000. 

 

4.8.1 Renda 

A renda é um componente importante para analisar-se a dinâmica econômica-social 

dos residentes em Domingos Martins e seu entorno. 

Em primeiro lugar observamos o nível de indigência, o qual é definido a partir da renda  

familiar per capita, com até ½ salário mínimo.  

No Município de Domingos Martins, em 2000, observa-se que a taxa de indigência 

alcança 26,7% das famílias, que tem renda per capita inferior a ½ salário mínimo, 

enquanto o Estado possuiu 24,4% e a capital Vitória, totaliza a menor taxa na base de 

12,5%.  
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Outro fato importante a ser notado é a maior renda per capita das famílias da capital, 

que concentra 29,9% das famílias com renda per capita maior que 5 salários mínimos, 

todavia, no Município de Domingos Martins, somente 5,2% das famílias possuem uma 

renda per capita nesta faixa de rendimento. 

Rendimentos das famílias, segundo faixa de rendimento mensal familiar per capita 

(2000). 

 

Localidade ES Vitória Domingos Martins 

 nº de Familias % nº de Familias % nº de Familias % 

Sem rendimentos 38.979 4,4 3.014 3,3 181 2,2 

Ate 1/2 SM 179.252 20,1 8.371 9,2 2.039 24,5 

Mais de 1/2 a 1 SM 232.182 26,0 13.630 15,0 2.616 31,5 

Mais de 1 a 2 SM 206.832 23,2 16.493 18,2 1.872 22,5 

Mais de 2 a 3 SM 80.101 9,0 9.199 10,1 678 8,2 

Mais de 3 a 5 SM 72.209 8,1 12.922 14,2 487 5,9 

Mais de 5 a 10 SM 53.085 5,9 15.550 17,1 290 3,5 

Mais de 10 a 20 SM 21.060 2,4 8.047 8,9 87 1,0 

Mais de 20 SM 8.513 1,0 3.479 3,8 56 0,7 

Total 892.213 100,0 90.705 100,0 8.306 100,0

Tabela 9 – Rendimentos das famílias, segundo faixa de rendimento mensal 
familiar per capita (2000) – Comparativo ES, Vitória e Domingos Martins  

Fonte:  Elaboração própria a partir de dados do site IPES  

Também podemos verificar da situação a renda da população, a partir do estudo do 

rendimento do trabalho dos efetivamente ocupados.  Analisando a renda dos 

trabalhadores, por faixa de rendimento, fica mais patente a concentração da renda dos 

trabalhadores da capital, em detrimento ao trabalho no interior. 

Dentre os trabalhadores remunerados com até ½ salário mínimo tem-se que no 

Município de Domingos Martins, com 32,4% tem o maior número da população 

ocupada, enquanto no Estado, esta proporção cai para 12,6% e em Vitória, somente 

3,0% estavam ocupados em 2000, com a remuneração de até ½ salário mínimo. 
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Faixa de Renda Domingos Martins Espírito Santo 

  

Total da 

população 

ocupada 

População 

ocupada 

de 10 a 14 

anos 

População 

ocupada 

de 15 a 24 

anos 

População 

ocupada 

de 25 a 59 

anos 

População 

ocupada 

de 60 

anos a 

mais 

Total da 

população 

ocupada 

População 

ocupada 

de 10 a 14 

anos 

População 

ocupada 

de 15 a 24 

anos 

População 

População ocupada 

ocupada de 60 

de 25 a 59 anos a 

anos mais 

Sem rendimentos 4.290 704 1.589 1.724 273 93.817 13.911 36.967 39.655 3.284

Ate ½ SM 1.523 140 311 849 223 71.291 7.089 23.648 34.010 6.544

Mais de 1/2 a 1 

SM 4.066 90 1.288 2.444 244 254.658 4.148 87.270 150.679 12.561

Mais de 1 a 2 SM 4.240 31 1.072 2.864 273 385.878 1.599 115.741 254.871 13.667

Mais de 2 a 3 SM 1.213 0 180 973 60 150.815 139 28.420 117.409 4.847

Mais de 3 a 5 SM 1.052 0 123 884 45 150.506 137 17.761 127.572 5.036

Mais de 5 a 10 

SM 1.061 0 56 936 69 122.670 99 7.751 110.147 4.673

Mais de 10 a 20 

SM 349 0 18 309 22 52.825 13 1.538 48.586 2.688

Mais de 20 a 30 

SM 29 0 0 29 0 11.096  284 10.300 512

Mais de 30 SM 128 0 0 128 0 15.732  260 14.323 1.149

Total 17.951 965 4.637 11.140 1.209 1.309.288 27.135 319.640 907.552 54.961

 

Tabela 10 – Rendimentos do trabalho da população ocupada, segundo faixa de rendimento de todo o 
trabalho (2000) – Comparativo Espírito Santo e Domingos Martins  

Fonte:  Elaboração própria a partir de dados do site IPES 

Outra análise que pode ser efetuada, a partir dos rendimentos dos trabalhadores por 

faixa, é a concentração dos maiores salários na capital e em seu entorno na região 

metropolitana. 
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Tabela 11 – Rendimentos do trabalho da população ocupada, em percentuais 
segundo faixa de rendimento de todos os trabalho (2000) – Comparativo Espírito 
Santo e Domingos Martins  

Faixa de Renda Domingos Espirito 

Martins Santo Vitória 

Sem rendimentos 23,9% 7,2% 1,5%

Ate 1/2 SM 8,5% 5,4% 1,5%

Mais de 1/2 a 1 SM 22,7% 19,5% 11,0%

Mais de 1 a 2 SM 23,6% 29,5% 23,7%

Mais de 2 a 3 SM 6,8% 11,5% 11,5%

Mais de 3 a 5 SM 5,9% 11,5% 13,6%

Mais de 5 a 10 SM 5,9% 9,4% 17,5%

Mais de 10 a 20 

SM 1,9% 4,0% 12,1%

Mais de 20 a 30 

SM 0,2% 0,8% 3,4%

Mais de 30 SM 0,7% 1,2% 4,2%

Total 100% 100% 100%

Fonte:  Elaboração própria a partir de dados do site IPES  

Enquanto em Domingos Martins, somente 8,7% do pessoal ocupado recebe acima de 5 

salários mínimos, em Vitória, 37,20% possuem maior renda, ao passo que em todo o 

Estado há nesta faixa 15,50% dos trabalhadores com tais rendimentos. 

 

4.8.2 Segurança 

Verificamos que, de forma escalar, a violência tem crescido no País, embora tenha 

havido uma pequena melhora na desigualdade social e um aumento nas políticas 

públicas de combate à pobreza. No entanto, a violência é um dos problemas crônicos 

do Brasil, que merecem especial atenção. 

Para medirmos o grau de violência do município, utilizamos o coeficiente de mortalidade 

por causas violentas, a cada 100.000 pessoas da população total, disponibilizado pelo 

IPES. 
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Observou-se que, em 2003, houveram 33 mortes por causas violentas no Município, 

correspondendo a uma taxa de 103,3, enquanto o Estado registrou um número 

superior, na base de 106,7 mortes violentas a cada 100.000 habitantes, estando o 

Município, portanto, abaixo da média estadual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 



5. CONSIDERAÇOES SOBRE O MERCADO IMOBILIÁRIO ESTADUAL  

Nas últimas décadas, em âmbito regional, o capital imobiliário tem garantido a sua 

valorização, através do lançamento periódico de produtos diferenciados no mercado.  

As diferenciações aqui observadas correspondem tanto àquelas referentes as moradias 

(padrão comuns), como àquelas dada pelo local de sua construção (Campos Júnior, 

2006). 

No que tange a diferenciação de produto, a modalidade mais comum de moradia 

comercializada, no caso capixaba, no primeiro momento,  correspondia a moradias do 

tipo unifamiliar horizontal, sendo que, após a segunda metade do século passado, viu-

se o crescimento da oferta da moradia do tipo vertical. (Campos Júnior, 2006) 

Já os retornos advindos da diferenciação dada pela localização da moradia, seja ela de 

qualquer padrão (unifamiliar ou vertical), originaram-se das diferenças espaciais cuja 

variação da valorização é dada pelo acesso aos serviços e equipamentos públicos 

disponíveis ou pela proximidade com os bens naturais. 

No atual estágio,  o capital imobiliário,  buscando sua valorização, cria mais uma 

diferenciação para o seu produto, dada, agora, não só pela localização, mas 

primordialmente, pela inovação do conceito, embutindo junto com a moradia física um 

sentimento sobre a forma de viver. 

Os loteamentos e condomínios fechados são produtos que contemplam essa 

diferenciação, sendo recente seu aparecimento no cenário capixaba, embora, em nível 

nacional, já se apresente como uma forte tendência nos maiores centros urbanos de 

São Paulo e do Rio de Janeiro. 
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5.1 QUANTO AOS CONDOMÍNIOS E LOTEAMENTOS FECHADOS NA REGIÃO DA 

GRANDE VITÓRIA 

Como podemos verificar nos capítulos 1 e 2, o fenômeno do crescimento dos enclaves 

residenciais,  tem sido verificado em diversos países da América Latina e também no 

Brasil, aparecendo como o grande problema, principalmente no as grandes cidades.  

Tanto que, em recente relatório da ONU, sobre o “Estado das Cidades do Mundo 

2006/2007”18, foi mencionado com destaque, a problemática social, intensificada pelo 

avanço dos condomínios fechados, os quais  “contrariam princípios do desenvolvimento 

urbano sustentado”.  

No Espírito Santo, já se verifica a manifestação deste fenômeno de ocupação do solo 

em algumas das cidades. De acordo com matéria divulgada em jornal de grande 

circulação19, novos empreendimentos imobiliários, em forma de loteamentos e 

condomínios fechados, já não são novidades.  

No caso da região metropolitana, tais produtos estão se direcionado para os municípios 

limítrofes da capital, Vitória, por esta apresentar saturação de áreas necessárias e 

disponíveis. 

Com a falta de áreas para construção em Vitória, os municípios de Serra e Vila 

Velha se tornaram duas opções tanto para quem deseja morar próximo a 

capital tanto para as construtoras que encontram nesses locais grandes 

espaços para construção com preços mais acessíveis.  

Só no Município da Serra, de acordo com o Jornal a Gazeta, nos últimos três anos, 

foram aprovados aproximadamente 20 (vinte) novos empreendimentos, entre 

loteamentos e condomínios fechados. Dentre suas áreas mais procuradas destacam-se 

os bairros de Laranjeiras e Manguinhos. 

Já no Município de Vila Velha, segundo o mesmo jornal, este tipo de empreendimento 

não registra o mesmo patamar que o município da Serra, sendo observados, apenas 03 

                                                 
18 Folha de São Paulo. 18/06/2206.  Editorial – Clovis Rossi.  A cidade condenada. 
19 A Gazeta.  15/06/2005. Caderno Imóveis. 

89 



novos loteamentos.  As áreas de destaque no Município, procuradas para criação de 

loteamentos, são as localizadas as margens da Rodovia do Sol, em direção a Ponta da 

Fruta. 

Construtoras capixabas tradicionais como a Morar e Metron, além  do Instituto de 

Orientação às Cooperativas Habitacionais no Espírito Santo (INOCOOPES), foram 

pioneiros na descoberta do potencial dos municípios vizinhos à capital,  instalando 

condomínios de casas e apartamentos na Serra, na região que mais tarde virou o bairro 

Laranjeiras II. 

Quanto a motivação, observamos que a procura na região metropolitana do Estado por 

esses produtos imobiliários, acompanha, de forma geral, o padrão do fenômeno latino 

americano, como apresentado nos capítulos anteriores, conforme explicitação do 

Presidente da Industria da Construção Civil do Espírito Santo, Aristóteles Passos Costa 

Neto: 

Cada vez, é maior o número de pessoas que abrem mão de morar na Capital, 

em busca de bons espaços, segurança, qualidade de vida e tranqüilidade. 

Outro destaque, dado pelo Presidente da Indústria da Construção Civil/ES, é que esses 

empreendimentos, os condomínios fechados (horizontais), apesar de serem usualmente 

voltados para a população de alta renda, no caso capixaba da região metropolitana, 

estão sendo direcionados em especial para as classes médias. 

O Alphaville é o primeiro condomínio de luxo previsto para o entorno da capital. 

Corresponde ao produto urbanístico de âmbito nacional de alto padrão, que contempla 

ampla área de lazer, contando inclusive com marina particular, baia de cavalo,  já 

encontra-se em trâmite nos órgãos competentes no Município da Serra,  projetado nas  

proximidades da Rodovia do Contorno. 

Este é o cenário da região metropolitana. Passemos ao foco de nossa análise que é o 

avanço dos loteamentos na região de Domingos Martins, no Espírito Santo. 
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6. APROXIMAÇAO TEÓRICA – ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO 

Neste Capítulo apresentaremos os resultados da pesquisa de campo, orientada pela 

base teórica do capítulo 2. 

Desta forma, procurou-se inicialmente descrever o fenômeno do crescimento da oferta 

de loteamentos fechados, identificado a partir do final da década de 90 no Município de 

Domingos Martins. 

Através das pesquisas de campo, onde foram entrevistados proprietários de terras, 

corretores imobiliários, agentes municipais, proprietários dos lotes em condomínios, 

representantes dos proprietários dos loteamentos e técnicos do IPES; foram 

apresentadas as características deste novo produto imobiliário,  a forma que se 

processa sua produção e como se comercializa. 

Num terceiro momento, analisou-se, segundo o critério adotado por Roitman (2003), a 

compatibilidade das causas do surgimento dos loteamentos fechados em Domingos 

Martins, com a dinâmica observada em algumas cidades da América Latina, a qual trata 

da hipótese formulada no início do trabalho. 

E por fim, considerando também a análise de dados secundários levantados pelos 

Institutos de pesquisas locais, foram observados e prospectados impactos dos 

loteamentos, abordando sua reflexão no meio biofísico e no meio sócio-econômico-

cultural, a partir da estrutura utilizada por Espineira & Gomes & Paiva (2000), descrita 

no capítulo 2, de forma a verificar a possibilidade deste fenômeno comprometer o 

crescimento sustentável da região.  

 

6.1 DA IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO DE CRESCIMENTO DOS LOTEAMENTOS 

FECHADOS EM DOMINGOS MARTINS 

A partir da realização do estudo de viabilidade da emancipação do distrito de Aracê, 

distrito de Domingos Martins,  elaborado pelo IPES (2004), foi detectado o fenômeno, 

objeto de estudo nesta dissertação, que corresponde ao crescimento desenfreado dos 
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20loteamentos no município, em especial no entorno do elemento natural Pedra Azul , 

que localiza-se no distrito de Aracê. 

 

Tabela 12 – Condomínios e Loteamentos situados em Domingos Martins  

nº de 
lotes   Condominio  Area(m²)  Registro 

Ano de 
Aprovaçao Local 

Loteamento Campinho 59                             -    1.974 Sede 

Loteamento Edil Athaide Fraga 0   1.977 Sede 

Loteamento Jardim Campestre 50                 13.887,37 x 1.978 Sede 

Loteamento Jeferson Aguar 31                 15.613,25 x 1.978 Sede 

Loteamento Ala Nova de Campinho 216               125.000,00 x 1.979 Sede 

Loteamento Parque da Montanha 111               626.000,00 x 1.979 Soído 
Santa 
Isabel Loteamento Sao Judas 43                             -    1.979

Loteamento Teodero Faller 10                 30.053,75  1.992 Sede 

Loteamento Desmembramento Vila da Paz 0   1.993 Sede 

Loteamento Chacara Pedra Azul 54                 57.652,12 x 1.995 Arace 

Loteamento Vivendas Pedra Azul 153  x 1.996 Arace 

Condominio Estrela Cadente 72               119.826,37 x 1.998 Arace 

Condominio Parque das Aguas 28                 32.602,77 x 1.998 Arace 

Condominio Parque Pedra Azul 24                 30.337,28 x 1.999 Arace 

Loteamento Recanto das Estrelas 70               221.897,00 x 1.999 Arace 

Condominio Eco Resort 83               527.887,35  2.000 Arace 

Condominio Cerro Azul 104               393.775,48 x 2.000 Arace 

Condominio Aldeia da Pedra Azul 47               108.685,83 x 2.000 Arace 

Condominio Villagio Verdi 124               421.909,96 x 2.000 Arace 

Condominio Eco da Floresta 63               165.695,41 x 2.000 Arace 

Loteamento Chacara Pietra Azurra 54                 79.953,73 x 2.000 Arace 
Santa 
Isabel Loteamento R. Aldeia da Montanha 43               140.148,25 x 2.000
Santa 
Isabel Loteamento Rio da Montanha 43               140.148,25 x 2.000

Condominio Res. Vales Verdes 24                 23.600,00 x 2.001 Arace 

Condominio Recanto das Bromelias 24                 69.540,00 x 2.001 Arace 

Condominio Mote Blu 41               142.129,98 x 2.001 Arace 

Condominio Colinas de Pedra Azul 53                 91.739,49  2.001 Arace 

                                                 
20 Pedra Azul é um maciço natural de granito e gnaisse de 1822 metros de altitude, com cor azulada, tem 
a forma de um lagarto subindo a grande corresponde a marca máxima atrativa tanto para a venda da 
paisagem para o turismo, ou mesmo utilizado como símbolo da natureza para a comercialização dos 
empreendimentos imobiliários. 
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Condominio Parque do China 47                 93.774,95 x 2.001 Arace 

Loteamento Kurt Leiwin 34                 66.867,16 x 2.001 Sede 

Condominio Chacaras Sol Nascente 23                 39.213,37  2.002 Arace 

Loteamento Parque Alpina 85                 50.000,00 x 2.003 Sede 

Condominio Fazenda Pedra Azul                   92.000,00   Arace 

Condominio Chale Residencia                133.700,00   Arace 

Condominio Sitios dos Lados                  93.000,00   Aracë 

Condominio Chalé Coponstr. E Incorporadora                  30.000,00   Aracë 

Condominio Santa Maria Araguaia                  33.000,00    

Condominio Parque Terra Alta                110.000,00   Soído 

Condominio Sitio Grande Lago - Liliane Cheippe                749.000,00   Sede 

Condominio Sitio Renilda                  89.000,00   Sede 

Loteamento Pedra Azul 200  x  Arace 

Loteamento Dulcevile 25                 18.355,18 x  Sede 

Loteamento Parque das Hortencias 111                             -   x  Soido 
Santa 
Isabel Loteamento Sitio Pinheiro Bravo 95               411.043,76 x  

Loteamento Vivendas do Imperador 0       Sede 

  2.244 5.587.038Total       

  Fonte:  Elaboração própria a partir de dados da Analise Socioeconômica do Município de Domingos 
Martins (IPES,2004) 

 

Avançando sobre a temática, o mesmo órgão de pesquisa (IPES), elaborou estudo mais 

abrangente, o Macrozoneamento da Região Serrana, também em 2004, no qual 

detectou que os loteamentos foram aprovados pelo Poder Público local,  em áreas de 

preservação ambiental,  à margem do marco legal regulamentar. 

De acordo com o levantamento do IPES (2004), no município de Domingos Martins, 

entre 1995 a 2004, foram mais de 1.670 novos lotes registrados e em andamento de 

registro na Prefeitura do Município.  Assim, considerando todos os loteamentos 

cadastrados desde 1978 até 2004, constata-se uma área ocupada por estes 

empreendimentos de 5.587.038 metros quadrados.  
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 Grafico 12 – Evolução do Número de lotes registrados e em andamento de registro 
entre 1995 a 2004 

Número de Lotes registrados e em andamento de registro - 1995 a 2004
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Fonte:  Elaboração própria a partir de dados da Analise Socioeconômica do Município de Domingos 
Martins (IPES,2004) 

 Grafico 13 – Evolução da área dos lotes registrados e em andamento de registro entre 
1995 a 2004 

Area em metros quadrados dos Lotes registrados e em andamento de 
registro - 1995 a 2004
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Fonte:  Elaboração própria a partir de dados da Analise Socioeconômica do Município de Domingos 
Martins (IPES,2004)  
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Destaca-se, de acordo com o levantamento dos loteamentos registrados, que o 

crescimento verificado ao final da década de 90, foi concentrado na região de Aracê, 

enquanto, no período inicial de surgimento de loteamentos, na década de 70, as regiões 

que se destacavam eram a Sede e Isabel, conforme pode ser constatado na tabela 12. 

Para se ter uma idéia da dimensão do processo de parcelamento e loteamento do solo, 

de acordo com a área delimitada no distrito de Aracê, entre 1995 a 2002, segundo o 

cadastro do Município, constavam 246 unidades construídas no seu núcleo urbano, 

entre residências, comércios, e outras atividades.  Por outro lado, o número de lotes 

previstos levantados, já registrados, somente em sua zona rural, em particular no 

entorno da Pedra Azul, somavam mais de 1.288 lotes, ocupando o equivalente a seis 

vezes o núcleo consolidado, referente uma área estimada de 2.680.221,09 de m², com 

lotes variando entre 700 a 2.500 m² (IPES, 2004, Macrozoneamento da Região 

Serrana). 

 

6.2 DO NEGÓCIO IMOBILIÁRIO – PRODUÇÃO DA MERCADORIA “LOTEAMENTO 

FECHADO” EM DOMINGOS MARTINS 

O que compreende de fato, no caso da região Serrana, esses condomínios fechados? 

Como é produzido, qual a sua composição e seu custo ? Quem os produz e para quem 

produz ? Qual o preço de venda e quais as estratégias para atrair os potenciais 

compradores? 

As respostas a essas perguntas nos levarão a entendermos a lógica de produção desta 

diferenciada mercadoria imobiliária, ou seja, dos loteamentos fechados na região de 

Domingos Martins, concebendo, em linhas gerais, a forma que este novo negócio 

imobiliário se desenvolve no mercado capixaba. 

Antes da análise da dinâmica deste novo negócio imobiliário da Região de Domingos 

Martins, faz-se necessário tecer duas considerações.  Primeiro, que esse fenômeno é 

visto como um processo de diversificação do mercado imobiliário da Região 

Metropolitana do Espírito Santo (posto que o produto é voltado para compradores desta 
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região, maior concentradora de renda no Estado) e, segundo, que este processo ainda 

não está consolidado, posto que ainda não é considerado pelos tradicionais 

empreendedores imobiliários metropolitanos ou mesmo investidores de fora do Estado, 

como um negócio suficientemente atrativo, de forma a canalizar investimentos da região 

da Grande Vitória, para a região serrana, embora já se tenha registrado na Prefeitura de 

Domingos Martins, mais de 1.670 novos lotes na região, nos últimos 10 anos. 

 

 

6.2.1 Quanto a identificação e constituição da mercadoria imobiliária “loteamentos 

fechados” em Domingos Martins  

Os produtos condomínios fechados, comercializados na região de estudo, de forma 

resumida, correspondem à áreas dividas em glebas, localizadas em média 60 minutos 

da capital, espaçosas em relação aos lotes da região metropolitana do estado, com 

limitação física de entrada, acesso a natureza e  áreas verdes, contemplando em seus 

projetos ampla infra-estrutura básica e lazer. 

21De acordo com corretores das imobiliárias visitadas , os lotes, chácaras ou quintas, 

formas que são normalmente comercializados, estão localizados entre 50 a 90 

kilômetros da capital Vitória, cuja metragem unitária varia entre 500 m² a 10.000 m². 

Os números de lotes por condomínio são variáveis.  Tomando-se o caso do 

Condomínio Recanto da Bromélias, cuja área total é de aproximadamente 1.000.000 

m², foram disponibilizadas 24 chácaras de 700 m² a 10.000 m².  O empreendimento 
                                                 

21 Para diagnosticar como ocorre o crescimento dos loteamentos e condomínios, foram visitadas 03 imobiliárias da 

Região de Domingos Martins: Barone Imóveis, BSS Negócios Imobiliários, Portal da Montanha (Imóveis e 

Construções) e 01 corretor independente, Marcos Chequer, identificados como principais responsáveis pela 

comercialização local desta modalidade de produto imobiliário.  Cabe destacar que, embora não tenham sido 

realizadas visitas e entrevistas nas imobiliárias da Região da Grande Vitória, estas têm papel de relevante 

importância na comercialização dos lotes ou condomínios na Região Serrana, onde se localiza o Município de 

Domingos Martins, conforme informou um dos corretores entrevistados no decorrer da pesquisa. 
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Condomínio Chalé Residence Parque do China, também com mais de 1.000.000 m², 

oferece áreas de 600 m² a 2.500 m².  Já o Condomínio Espelho d`água, ocupa uma 

área de 500.000 m² parcelada em quintas  de 1.700 a 7.000 metros quadrados. 

O acesso à área interna dos condomínios é limitado normalmente por obstáculos 

naturais no seu entorno (mata, pedras, cercas vivas), sendo que na entrada, por onde é 

possível a circulação de carros, constam invariavelmente estruturas físicas construídas, 

como cancelas ou portais (Figura 7 e 8), onde é obrigatória a identificação e/ou 

autorização pelos proprietários para a entrada de terceiros no condomínio. 

Figura 7 – Entrada Recanto 
das Bromélias  

Figura 8 – Entrada Residencial 
Parque do China 

 

  
Fonte: www.pousadapertele.com.br Fonte: www.parquedochina.com.br 

 

Os condomínios, quase em sua totalidade,  apresentam áreas  internas ou limítrofes de 

mata nativa, de preservação ou mesmo reflorestadas.  Os proprietários dos 

empreendimentos incluem como acervo natural da propriedade, os animais silvestres 

que ocupam as matas e reservas naturais, nascentes e grutas.  Outro elemento da 

natureza, amplamente associado aos condomínios pelas imobiliárias, com destaque 

aqueles situados na região de Aracê,  é a vista da Pedra Azul ( Figura 9). 
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Figura 9 – Vista da Pedra Azul – Distrito de Aracê

 
Fonte: Imagem captada do vídeo “Potencialidades do Espírito Santo” 

 

Quanto a composição da mercadoria estudada, têm-se que o terreno compõe o primeiro 

elemento que constitui o loteamento.  Grande parte das terras destinadas a esse fim, 

anteriormente, estavam desocupadas (compreendendo em muitos casos mata nativa).  

Também foram aferidos casos, cujas áreas dos loteamentos eram ocupadas por sítios, 

pequenas propriedades rurais, conforme informações apurados junto a agentes do 

poder público municipal,  proprietários e seus representantes entrevistados. 

Na pesquisa de campo foi constatado que alguns dos loteamentos registrados no órgão 

de registro municipal, foram efetuados pelos próprios donos de grandes áreas que, em 

via de regra, já exploravam parte dos terrenos com atividades ligadas ao turismo, como 

é o caso da Pousada do Peterle que criou o Recanto das Bromélias.  Assim, verificada 

a possibilidade de valorização dos seus terrenos, os proprietários de grandes glebas 

resolveram empreender no mercado desse produto, loteamentos em condomínio, 

embora não tivessem tradição no ramo imobiliário. 

Outro componente da mercadoria em análise, de grande relevância em termos de 

custo, corresponde a infra-estrutura de acesso externo e interno, esses últimos 

incluindo os passeios, quando previstos no projeto.  De acordo com os entrevistados, 

em especial os proprietários ou seus representantes, a abertura de vias demandam 
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grandes somas financeiras, por utilizarem serviços de engenharia pesada, incluindo 

desde  abertura de vias,  terraplenagem, cobertura asfáltica ou pavimentação  e rede de 

drenagem pluvial.  Neste tópico, no que tange ao acesso viário externo, deve-se 

considerar também a infra-estrutura em construção ou já disponibilizada pelo Estado, 

através das suas instâncias municipal, estadual e federal, que motivadas pelo turismo 

ou escoamento da produção da pequena propriedade rural, vem beneficiar a 

acessibilidade de alguns condomínios.  

Também, indicada como um dos elementos de custo preponderante, tem-se a infra-

estrutura de lazer para esporte, segurança e cultura.  Observou-se,  em alguns casos, a 

construção de portais de acesso, piscinas, quadra de esportes, saunas, 

hidromassagens,  áreas comuns de alimentação e  festas, contando, não 

frequentemente, com cozinhas coletivas de alto padrão de luxo, além de salas 

equipadas para projeções de vídeos (home cinema).   

Como ponto constitutivo, indicado como de relevância considerável, relaciona-se a 

infra-estrutura interna de energia elétrica, que, em alguns casos, é prevista como 

subterrânea, demandando grandes investimentos , principalmente no procedimento de 

envelopamento da rede de alta tensão, além de isolamento de seus cabos, 

equipamentos como transformadores, chaves, disjuntores e ramais alimentadores de 

baixa tensão. 

Os loteamentos da região, por estarem situados em áreas rurais, não são contemplados 

pela rede de abastecimento de água estatal, a CESAN.  Desta forma,  são abastecidos 

pela água oriunda de poços artesianos, sendo em grande parte, a partir de captação 

central através de bombeamento e distribuição para os imóveis que integram o 

loteamento. 

Quanto ao saneamento, o método de tratamento dos resíduos dos empreendimentos, 

correspondem a utilização da fossa e sumidoro, posto que não são, na maioria das 

vezes, interligados pela rede de saneamento da região urbana municipal. 
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A forma da coleta de lixo compreendida, a ser utilizada nos condomínios, deverá ser ser 

efetuada pela própria organização do condomínio, incluindo o serviço de destinação 

final, a medida que esses tipos de empreendimentos se situam em áreas rurais, 

afastados da região urbana do Município, onde os serviços públicos não são prestados. 

Também, a estrutura de cabeamento para telefone e rede de internet, são produtos que 

se inserem na composição de grande parte dos loteamentos projetados. 

Por fim, foi observada a existência de custos previstos com o marketing de vendas, 

embora não precisados, incluindo veiculação em programa televisivo, folder, revistas, 

site em internet, entre outras formas de propaganda. 

Passando para o dimensionamento de cada um dos custos, ressalta-se que houve 

grande dificuldade de realizar tal levantamento, posto que a grande maioria dos 

empreendimentos ainda está em processo de construção, embora já esteja em 

andamento a venda de lotes.  Assim, por serem consideradas informações estratégicas 

pelos empreendedores e seus representantes indagados (dentre os mais organizados), 

os valores dos custos da infra-estrutura e serviços da mercadoria em elaboração não 

puderam ser dimensionados, apesar de haver prospecção de realização dos lucros. 

Contudo, o impacto do valor do terreno no total dos custos da mercadoria, segundo as 

entrevistas pôde ser aproximado, variando em média entre 4% a  10% do valor total do 

investimento.  Também, o serviço de comercialização, segundo as imobiliárias 

visitadas, possuiu remuneração em torno de 5% do valor total da transação imobiliária. 

Outro ponto destacado das entrevistas aos compradores, refere-se à ocorrência de 

atrasos e interrupção de várias obras relacionadas aos loteamentos já lançados, 

motivados, entendemos,  à falta de experiência no mercado imobiliário.   

De acordo com nossa análise, atribui-se tal fato, em primeiro lugar, a dificuldade  de 

estimar corretamente  o tempo e o volume dos investimentos necessários para o 

retorno do capital empregado, além da desconhecimento da demanda.  Em segundo 

lugar,  a falta de capital de giro dos empreendedores locais, que contavam com a venda 
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dos lotes para alavancar os altos investimentos projetados para a entrega do produto 

acabado, com a infra-estrutura completa. 

Desta forma, a partir dos principais componentes constitutivos da mercadoria imobiliária 

analisados , o investidor, após computados todos as demais despesas e custos 

decorrentes da implementação do empreendimento, chega a seu preço de venda, 

incluindo além da margem de lucro média, também o quantum referente a valorização 

imobiliária esperada. 

 

6.2.2 Quanto ao preço dos lotes de venda / imóveis em Domingos Martins – valorização 

dos últimos anos 

Apesar da demanda por lotes no Município de Domingos Martins ainda não estar 

compatível com a oferta, constatou-se, a partir das entrevistas que os lotes sofreram 

grande valorização, principalmente nos últimos dez anos, conforme extrai-se dos 

depoimentos abaixo transcritos: 

“Em fevereiro de 2005 comprei um lote por R$ 28.000,00 e em 2006, este 
mesmo lote foi vendido por R$ 70.000,00, ou seja 150% em um ano” – Corretor 
da BSS Negócios Imobiliários 

 “Em 1999 foi comprado um terreno no Parque das Hortencias por R$ 
25.000,00 e em 2005, o mesmo terreno foi vendido por R$ 150.000,00, ou seja 
500% entre 2005/1999” – Corretor da Receputi Empreendimentos e 
Construções. 

“Nos últimos dez anos foi observada uma valorização de 1.000% na variação 
dos lotes” – Barone Imóveis 

 

Assim, embora tenha sido constatada a grande valorização do terreno, na região objeto 

de estudo, deve ser salientado que muitos loteamentos registrados não saíram do 

papel, e ainda, dentre todos, nem 10% disponibilizou a infra-estrutura delimitada nos 

seus projetos de implantação, conforme informação dos consultores imobiliários de 

Domingos Martins. 
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6.2.3 Quanto as estratégias de venda dos produtos condomínios e loteamentos 
fechados na região Serrana 

Conforme foi verificado no capítulo 2, o motivo pelo qual vem crescendo a demanda 

pela opção de moradia em urbanizações fechadas, tal como os loteamentos fechados 

da Região Serrana, relaciona-se a fuga da violência dos grandes centros, ao desejo de  

afastamento dos problemas como poluição e trânsito, estabelecido pela sociedade de 

consumo que vivemos.  

Percebendo estes aspectos, as equipes de marketing utilizam de estratégia de 

associação do contra-ponto dessas situações, a partir da construção, via propaganda, 

de uma realidade pré-concebida, idealizada e materializada no sub-consciente 

individual e coletivo, a qual procura estabelecer que na compra do lote em condomínio 

o comprador passará a viver num lugar sem os conflitos sociais e longe da violência 

urbana, com acesso irrestrito a natureza intocável (ar puro, vegetação) e numa 

comunidade com vizinhos próximos e conhecidos, onde o sentido de coletividade seja 

regra e eterno. 

Tomando como base as propagandas em folders e site analisados, observou-se que os 

aspectos citados no parágrafo anterior, principalmente no que tange a exaltação da 

natureza mitificada, são reiteradamente utilizados, como pode ser visto nas 

reproduções abaixo. 

 Figura 10 – Propaganda – abordagem segurança  

 
 
O conceito de segurança é 
explorado e incorporado ao 
produto condomínio fechado, a 
através das peças publicitárias 
veiculadas 

 
Fonte:  Site www.espelhodagua.com.br 
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Figura 11 – Propaganda – abordagem natureza A  
 

 
 
A exploração da idéia da 
natureza intocável, preservada e 
eterna, é o maior apelo das 
peças publicitárias dos 
empreendimentos 
comercializados na região. 

 
Fonte:  ibid 

 Figura 12 – Propaganda – abordagem natureza B  

 Fonte:  ibid 

 
Figura 13 – Propaganda – abordagem harmonia social 

 
Também o conceito de 
convivência harmônica, sem os 
conflitos habituais dos tipos de 
moradias urbanas condominiais, 
compoem outro eixo utilizado 
pelas equipes de marketing para 
venda dos produtos imobiliários, 
loteamentos fechados. 

 Fonte:  ibid 
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Também, cabe destaque ao apelo do marketing, via veiculação de informações, sobre 

integrantes da alta sociedade que possuem áreas na região, conferindo um diferencial 

no produto, a partir do sentido de exclusividade para os compradores. 

Outro diferencial referenciado, constantemente disseminado, é o destaque dado para a 

qualidade do clima da região, que segundo as informações externalizadas, compreende 

ao terceiro melhor clima do mundo, embora não tenha sido verificado qualquer estudo 

científico que comprovasse tal fato. 

Por fim, suspeita-se da influência da propaganda “invonlutária” dos órgãos estaduais e 

municipais, quando da divulgação e estímulo ao ecoturismo da região de Domingos 

Martins.   

A divulgação da gastronomia local, através de pratos regionais, elaborados a partir  de 

produtos naturais sem agrotóxicos, pelos residentes descendentes de imigrantes; além 

da propaganda de atividades que disseminam a interação com a natureza, como os 

passeios pré-concebidos e padronizados, podendo serem citadas: caminhas por trilhas 

nas matas, a prática de esportes como o rafting e o rapel, que estimulam e reforçam a 

idéia de que, na região, a interação do ser humano com a natureza é integral. 

Acredita-se que, paradoxalmente, o ato disseminado de consumir serviços seja de 

alimentação e lazer “ecologicamente” corretos, apesar de estimular a geração de 

emprego e renda do Município (o qual nos últimos 04 anos registra queda no seu PIB 

(Tabela 4), também vem impactando a região negativamente, por suscitar  o desejo de 

consumir o estilo de vida na região, promovendo interesse de compradores, os quais 

sem a adequada informação, estimulam uma ocupação desordenada na região, que 

demandam grandes esforços  públicos de gestão, dentre a limitada capacidade de 

investimentir que dispõe .  Todavia, esta suspeita poderá ser objeto de outro trabalho, 

posto que não é este o cerne de nossa análise. 

 

 

104 



 

 

6.2.4 Aspectos de constituição jurídica dos loteamentos fechados em Domingos Martins 

Em primeiro lugar, deve-se destacar, conforme verificamos no capítulo que trata da 

análise teórica,  a inexistência dentro da estrutura legal vigente no País,  do produto 

imobiliário comercializado em Domingos Martins, “loteamento fechado ou “loteamento 

em condomínio”.   

O que na verdade o que predomina em Domingos Martins é a existência de loteamento, 

na forma aprovada pelos cartórios e pela prefeitura, baseado na Lei 6766/79, que 

contempla não só áreas privadas, mas também àquelas institucionais de domínio 

público. Assim, na forma que vem ocorrendo no resto do País, existe o risco das 

referidas áreas poderem vir a ser “privatizadas”, através dos mecanismos de concessão 

pública, permissão ou autorização dada pelo Poder Público, sob responsabilidade de 

uma associação legalmente constituída pelos moradores do empreendimento. 

Também o entendimento do produto imobiliário, em Domingos Martins, enquanto 

condomínio, frequentemente, não é adequado, posto que, a figura do “condomínio” 

pressupõe a venda de frações ideais autônomas, previstas já no projeto para 

construção, na forma que disciplina a  Lei 4591/64, ou seja, a previsão da edificação, e 

não só o terreno ou lote, como é geralmente vendido. 

No caso específico dos loteamentos em Domingos Martins, observou-se que a maioria 

se localiza em área rural, onde especificamente, conforme determina a legislação 

federal, deveria ter área e destinação compatível com as atividades deste zoneamento, 

o que não foi observado na maioria dos loteamentos aprovados até 2003. 

Em linhas gerais, a maior parte dos produtos loteamentos da região, até meados de 

2004, localizados na área rurais, estavam sendo aprovados tanto pela Prefeitura, assim 

como registrados no Cartório de Registro de Imóveis, como condomínios, baseando-se 

na Lei 6766/79. No entanto, tal dispositivo legal estabelece os parâmetros de 
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parcelamento do solo para fins urbanos, ou seja, para as áreas localizadas no perímetro 

urbano ou na zona de expansão, todavia, a grande maioria dos parcelamentos 

propostos entre o final da década de 90 até meados 2004,  localizavam-se em áreas 

rurais.   

Também, os parcelamentos do solo submetidos à autoridade municipal estavam sendo 

aprovados sem a previsão adequada de áreas destinadas a construção de vias 

públicas, calçadas, meio fio, praças, áreas verdes, entre outros equipamentos 

institucionalmente pré-determinados, que devem ser transferidos do domínio particular 

para o domínio público, quando da proposição do loteamento.   

O processo intensificado de registro e lançamentos dos loteamentos a partir do final da 

década de 90, acabou chamando a atenção das autoridades políticas estaduais, 

conforme explicitado pelo artigo publicado em jornal de veiculação estadual,  intitulado 

“Salvar as montanhas”22. 

 A partir de então, o que se viu foi um movimento de mobilização do Estado no sentido 

de concentrar esforços dos órgãos governamentais estaduais, com finalidade de barrar 

a aprovação desmedida de loteamentos, que estava submetida a região em estudo23.   

Por iniciativa do Deputado Estadual Anselmo Tosi, foi remetido Projeto de Lei na 

Assembléia Legislativa,  o qual veio se transformar na Lei 4.943/04, que fixou para 

algumas áreas consideradas prioritárias, inclusão de ações de melhoramento dos 

critérios do processo de parcelamento do solo,  entre outras  deliberações, as que aqui 

destacamos: 

• expedição pelo Estado, através do órgão oficial florestal (IDAF), de emissão de 

laudo técnico e de licenciamento ambiental pelo IEMA. 

• Determinação de vistas obrigatória dada pelo Cartório de Registro de Imóveis ao 

representante do Ministério Público Estadual, do processo de registro do loteamento. 
                                                 
22 No artigo de A Gazeta de 14/01/2005, “Salvar as Montanhas”, do deputado Anselmo Tosi, foi ressaltado o 
problema de parcelamento para fins urbanos indiscriminado na região de montanha do Estado, principalmente em 
áreas de atividade agrícola, preservação ambiental.  
23 O Ministério Público, de acordo com as matérias veiculadas nos jornais locais, passou a acompanhar a aprovação 
municipal dos loteamentos, tendo em vista as várias irregularidades constatadas. 
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• Destinação mínima de 30% do loteamento para os equipamentos públicos. 

O processo de estancar o parcelamento do solo desenfreado passou a ser uma das 

prioridades do governo do Estado, ficando patente este movimento, quando alavancou 

o processo de elaboração do Plano Diretor Municipal, obrigado pelo Estatuto das 

Cidades para as cidades de até 20.000 mil habitantes (cujo limite de elaboração é 

meados de outubro de 2006), selecionando municípios cujos contextos foram 

considerados estratégicos, incluindo Domingos Martins. 

Outra ação que delimita a determinação do governo do estado de barrar o processo que 

vinha ocorrendo, foi o lançamento do “Manual de Orientação à Aprovação de 

Parcelamento do Solo para Fins Urbanos”, efetivado em conjunto com a AMUNES 

(Associação de Municípios do Espírito Santo), ocorrida no dia 26 de maio último. 

Assim, após tomadas as citadas providências pelo Estado, observou-se uma sensível 

queda de registros de novos loteamentos,  a partir do final de 2004, conforme 

informações do Cadastro de Registro de Imóveis Municipal e o Cartório de Registros de 

Imóveis de Domingos Martins. 

 

6.3 VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DAS CAUSAS DO FENÔMENO LATINO 

AMERICANO COM O PROCESSO INVESTIGADO 

Como observado no capítulo 2, o surgimento e crescimento do padrão de moradia 

caracterizado no caso objeto de análise, loteamento fechado, sob a ótica de ROITMAN, 

pode ser dividido em duas principais causas, as estruturais e aquelas ligadas a ação 

social. 

Correspondem as causas estruturais: a violência, o fracasso do estado como provedor 

de serviços básicos, o aumento da diferença social entre ricos e pobres e o 

desenvolvimento de um moda internacional impulsionada pelos promotores imobiliários 

internacionais. 
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Quanto ao aumento da violência, embora seja a causa de maior relevância da 

motivação da busca pelos condomínios fechados nos grandes centros urbanos da 

América Latina, conforme a  literatura analisada, não podemos concluir, no caso dos 

loteamentos fechados em Domingos Martins, que esse seja o principal motivador pela 

sua procura até o momento, posto que, além de não possuir todos os tradicionais 

aparatos de segurança, também, ainda, não se configuram como local definitivo de  

residência, sendo, em sua grande maioria, moradias de lazer e de uso ocasional. 

Não obstante, o Estado do Espírito Santo tem se destacado em nível nacional, de forma 

recorrente,  pelos altos níveis de violência registrados, principalmente quando 

comparado com os demais Estados da Federação.   Em pesquisa publicada pelo jornal 

o Globo, o Espírito Santo é apresentado como o terceiro Estado com a maior taxa de 

homicídios no País em 2002, ficando através somente dos estados do Rio de Janeiro e 

Pernambuco. 

  

Gráfico 12 - 

Fonte:  Condicionantes Endógenos, Macroplan (2006) 

 

Também através das informações conjunturais apresentadas pelo IPES, demonstram o  

aumento da criminalidade no Estado, registrando que o número de homicídios no 

Estado entre 1993 a 2003 cresceu 68%, passando em 1993 do quantitativo de 987 para 

1653 em 2003. 
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Como pode ser observado, os níveis de violência no Estado, em especial na região 

metropolitana, corresponde a um grande problema de cunho social,  constatando-se 

inclusive, ser um dos principais foco de debate e entre os candidatos, na concorrência 

do cargo eletivo do Governador do Estado nestas eleições de 2006. 

Neste contexto, a violência vem estimulando não só o aumento da comercialização dos 

serviços de segurança privada, mas moradias que privilegiem a sensação e garantia da 

segurança.  

Tal fato, entendemos guardar relação direta, embora, no momento, não preponderante,  

com a procura pelos loteamentos fechados de Domingos Martins, o que é corroborado 

pela entrevista cedida por um dos representantes de loteamento da região, na qual 

explicitou que em 2001, quando foi efetuada a primeira pesquisa de reconhecimento da 

demanda para o empreendimento lançado em 2004, a fuga da violência constituia o 

principal motivo de procura por este produto imobiliário, sendo registrando por cerca de 

70% dos entrevistados. 

Também na percepção dos corretores da região, uma das motivações principais pela 

quais os compradores adquirem lotes nos loteamentos e condomínios em Domingos 

Martins, relaciona-se a fuga da violência dos centros urbanos, no caso a Região 

Metropolitana de Vitória. 

Quanto a incapacidade do Estado prover os serviços e direitos básicos, também se 

configura como causa compatível com o caso capixaba. Não só a saúde e a educação 

são direitos que constitucionalmente deveriam ser disponibilizados pelo Governo, mas 

também a segurança, que surge como o novo nicho de mercado, antes público e 

assegurado pelo Estado, que gradativamente vai sendo privatizado, através dos 

diferentes produtos disponibilizados, sob a forma de serviços e equipamentos . 

Assim, tomando como base o Estado do Espírito Santo (onde se insere o Município), 

sendo o Governo estadual, ente institucionalmente responsável pela segurança da 

população regional, o cenário segue a tendência nacional, observado-se um crescente 

aumento de empresas de seguranças privadas pessoais ou de patrimônio, 
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comercialização de equipamentos de segurança tais como: cercas elétricas, 

monitoramento a distância, alarme eletrônicos, blindagem de veículos, dispositivos anti 

roubo, entre outros. 

No que tange as diferenças sociais, estas são uma marca do País, inclusive registrando 

uma das piores distribuições de renda do mundo, comparáveis com os níveis de 

distribuição de renda dos países africanos. 

Neste contexto, o Estado segue o quadro Nacional,  segundo a medida dada pelo 

Índice Gini24.  No ano de 2003, o Estado do Espírito Santo registrou o índice na base de 

0,536, enquanto o País, computou o índice de 0,555.  Já em 2004, verificou-e uma 

ligeira piora na medida, passando, tanto o País e o Estado, respectivamente para 0.559 

e  0,546. 

Gráfico 13 - 

Elaboração: Condicionantes Endógenos (Macroplan, 2006) 
 

 

Cabe destaque também, a má distribuição de renda entre as regiões capixabas.  

Através da análise do perfil sócio econômico apresentado no capítulo 4, verificamos que 
                                                 
24 Índice Gini mede a concentração de renda da região, sendo, quanto mais próximo de zero, melhor a distribuição da 
renda. 
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a renda média das famílias da população de Domingos Martins, é muito inferior aquela 

de Vitória, ou mesmo da região metropolitana. 

De acordo com os dados disponibilizados pelo IPES, a região da Grande Vitória 

concentra 63% do PIB capixaba, enquanto a região onde estão localizados os 

loteamentos fechados estudados (região Sudoeste Serrana), o PIB totaliza 1,9% de 

toda a renda produzida do Estado.  

 
Figura 14 – Distribuição regional do PIB capixaba 

Fonte:  Macroplan (2006) a partir dos dados do IPES 
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Se tomarmos como referência as famílias com renda superior a 20 salários mínimos, ou 

seja, R$ 7.000,00 (Sete mil reais)25, para as quais esse produto imobiliário é dirigido, 

tem-se que em Domingos Martins somente 56 famílias se apresentam nesta faixa de 

rendimento, enquanto em Vitória, existem 3.479 famílias neste nível de rendimento, 

onde se concentram 41% das famílias nesta faixa do Estado. 

Quanto a motivação apresentada por ROITMAN referente a ação dos “promotores” 

imobiliários, não foi observado qualquer ação ou atuação específica de 

empreendedores representantes do capital imobiliário nacional ou internacional na 

região. Entretanto, de acordo com a pesquisa de campo e dados fornecidos pela 

Prefeitura Municipal de Domingos Martins, foi verificada a atuação de alguns grupos do 

mercado imobiliário tradicional da capital, que é o centro de referência da produção e 

prestação de serviços e geração de grande parte da renda do Estado.  

A busca do estilo de vida foi o principal condicionante da ação social observado na 

pesquisa, quando analisada a motivação dos compradores desses imóveis. 

De acordo com entrevistas a alguns compradores dos empreendimentos na região, foi 

observado que a principal causa pela procura de moradia nos loteamentos fechados da 

Região Serrana, está relacionada à busca por um estilo de vida diferenciado, ligado à 

natureza, possibilidade de acesso ao verde e a amplos espaços para prática de 

recreação, lazer e esportes.  

Dentre as considerações extraídas dos entrevistados, tem-se indicações  como:  “a 

região tem o terceiro melhor clima do mundo”; “a região oferece  contato com a 

natureza” ( lembrando que matas e florestas nativas cobrem cerca de 16% do total das 

terras do Município), o que ratifica o fator condicionante social pela busca por um estilo 

de vida diferenciado, estreitamente ligado a valores naturais,  suscitado no capítulo que 

estabelece as bases teóricas do trabalho. 

                                                 
25 De acordo com as entrevistas aos proprietários e imobiliárias locais, verificou-se que em média, a renda mensal  
familiar dos compradores dos lotes em condomínios vendidos na região, supera a base de 20 salários mínimos, hoje 
(agosto de 2006), correspondente ao valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), considerando o salário mínimo de R$ 
350,00 (Trezentos e cinqüenta Reais).  
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Também, observa-se que a opção pelos loteamentos fechados no Município de 

Domingos Martins,  está relacionada a fuga do enfrentamento com os problemas 

urbanos da região metropolitana de Vitória, onde reside a maioria dos compradores 

desses produtos imobiliários.  Problemas que fazem parte do cotidiano da cidade, como 

o contato com os pedintes dos semáforos, risco constante de assaltos, catadores de 

lixo, poluição do ar, sonora e visual, entre outros, correspondem aos fatores que levam 

aos optantes deste tipo de residência a escolher um local, afastado o suficiente da 

cidade, onde ao se tenha contato direto com os problemas ambientais, de trânsito e 

sociais cotidianos. 

A busca pelo sentimento perdido de viver em comunidade é outro fator verificado, que 

leva aos indivíduos a optarem por esses empreendimentos. Assim, considerando o 

atual estágio do capitalismo, vivenciado também pelos trabalhadores da região 

metropolitana de Vitória, os mesmos, onde ocorre uma intermitente busca pela 

empregabilidade, tentando manter sua ocupação no mercado competitivo, onde o 

princípio do individualismo é o norte das formas de atuação,  são registradas procuras 

pelos empreendimentos, buscando a convivência social e solidária através de modo de 

viver, nestes “paraísos” sociais. 

O que se verifica em alguns casos relatados pelos moradores é que, embora nesses 

condomínios exista uma aproximação maior da vizinhança, frequentemente surgem 

conflitos, decorrentes do convívio social (intra-classe), tais como: tolerância com volume 

de sons, recebimento de visitantes, entre outros. 

Por fim, quanto a homogeneidade consta que os compradores por possuírem um 

padrão equivalente de renda e mesma origem de moradia principal (Região da Grande 

Vitória), acabam condicionando uma opção pelo convívio baseado em hábitos sócio 

culturais também homogêneos. 
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De acordo com a entrevista com os profissionais responsáveis pelas vendas (os 

corretores imobiliários), constatou-se que os compradores são de 80% a 90% dos 

casos, moradores da Região da Grande Vitória, variando entre 20 a 10%, a parcela de 

compradores de outros municípios do Estado, demais estados e inclusive de outros 

países. 

Patenteando a homogeneidade da renda, os compradores desses produtos, são os 

pertencentes às classes mais altas de renda, com rendimentos superiores a 20 salários 

mínimos, hoje perfazendo uma média de remuneração de R$ 7.000,00 (Sete mil Reais) 

por renda familiar do comprador. 

Também evidencia-se a relevância na busca do status social e exclusividade quando da 

opção pelo loteamento fechado em Domingos Martins, fazendo com que os optantes 

desta modalidade de moradia, não importando os altos custos que incorram, obtenham 

uma diferenciação social, dada pelo fato de morar de possuirem moradias de lazer 

voltadas para as parcelas sociais com alto padrão de renda. 

É frequente o apelo de matérias em revistas, jornais e programas de televisão  que 

cobrem a sociedade, propagando os indivíduos que integram a alta sociedade, em 

eventos e reuniões na região de Domingos Martins e nas residências de lazer, 

construídas nesses loteamentos fechados. 

Demonstrando o papel que o sentido do status social é utilizado, registra-se que a 

matéria da Revista Opinião, na qual apresenta a região como “o Refúgio do PIB 

Capixaba”,  denotando que a propriedade naquela região, está subscrita a um círculo 

de poucos e nobres cidadãos, sendo frequentemente citados: Eliezer Batista (ex-

ministro das Minas e Energia e ex-presidente da CVRD), Roberto Marinho, Xuxa, entre 

outros.  

 

6.4 LIMITAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DO MERCADO DESTE NOVO PRODUTO 

IMOBILIÁRIO EM DOMINGOS MARTINS 
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Observamos que o mercado para o produto imobiliário, loteamentos fechados, ainda 

não está totalmente constituído, tendo em vista se encontrar em fase inicial de 

desenvolvimento. 

Concluiu-se que, as pré-condições para que se firme o produto loteamentos fechados, 

no mercado imobiliário da região de Domingos Martins, ainda não estão totalmente 

estabelecidas, conforme verificado na seção imediatamente anterior. 

A motivação primordial pela qual os loteamentos não se constituem como produto 

consolidado para moradia definitiva, relaciona-se a acessibilidade entre a região onde 

estão concentrados os serviços e a produção (Região Metropolitana) e o Município 

estudado. Verificamos que a forma possível de chegar aos loteamentos da região a 

partir da Capital  Vitória, através de meio rodoviário, se dá pela BR 262, via federal que 

interliga Espírito Santo a Minas Gerais. 

Como o trecho de Vitória a Domingos Martins está situado numa região de montanha, 

prevalecendo pistas com mão única ao longo da sua extensão, com trajetória sinuosa, 

transito diário intenso de veículos de carga, ainda não se viabiliza a opção pela 

residência definitiva na região nestes loteamentos, dada à necessidade de uma 

comunicação viária mais segura e rápida em relação ao maior centro de 

desenvolvimento das atividades do Estado, servindo até este momento como residência 

de uso ocasional ou de lazer. 

Assim,  podemos considerar que a ausência de autopistas seguras que interliguem o 

centro urbano a área residencial, tal como nas urbanizaciones cerradas latino-

americanas estudadas, é o maior fator limitante da constituição da demanda por 

moradias definitivas nos condomínios fechados em Domingos Martins.  

6.5 IMPACTOS PROSPECTADOS DOS LOTEAMENTOS FECHADOS EM 

DOMINGOS MARTINS 

Como verificamos na base teórica, para que sejam identificados e analisados os 

impactos do crescimento dos condomínios ou loteamentos fechados em Domingos 
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Martins, utilizaremos a metodologia apresentada no trabalho de Paiva & Gomes & 

Kapnski & Espineira (2000), que foi embasado no modelo teórico de Kullok, de estudos 

dos impactos dos bairros fechados nas áreas do entorno da região da metropolitana de 

Buenos Aires, especificamente em Manzanares e Pilar.  

Observou-se que as regiões guardam semelhanças, tanto em termos de localização 

(proximidade dos loteamentos a região central – cerca de 60 minutos), quanto a 

utilização pretérita do solo (não urbano), e a fase do processo de ocupação do solo 

(ainda sendo considerado uma zona de moradia de descanso para o final de semana, 

em vias de se destinar ocupação permanente), o que nos motivou a tomarmos a 

mesma ferramenta de avaliação dos impactos dos loteamentos.  

Conforme já discutido, os autores sub-dividem a análise dos impactos sob aspectos do 

Meio Biofísico e Meio Sócio-Econômico.  Quanto ao meio biofísico relaciona o sub-

sistema natural e o sub-sistema construído, sendo que o primeiro compreende analise 

sobre a hidrografia, solo, vegetação e clima; e o segundo, em infra-estrutura de 

serviços, circulação e paisagem. 

 

6.5.1 Quanto ao sub-sistema do Meio Bio-Físico Natural 

a) Quanto os impactos sobre a hidrografia local,  

Observou-se que a previsão de abastecimento de água, para a maioria das unidades, a 

serem implantadas nos loteamentos comercializados em Domingos Martins, será 

através da perfuração de poços individuais ou coletivos, captando água de nascente, 

posto que não existe, para todo o Município, serviço de água tratada pela Companhia 

de Abastecimento e Água Estadual. 

Como situação reflexa desta prática, na escala projetada para os loteamentos já 

registrados, estima-se que, na forma já alertada pelo IPES, demandará altos 

investimentos públicos para levar a água tratada para toda a região. 
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Inclusive já foi verificado, em certas períodos de estiagem, a falta de água nos 

loteamentos da região. Como a água  provém de poços, a sua ausência temporária, foi 

atribuída  pelos técnicos do IPES, “à presença de estreita camada de solo sobre o 

embasamento cristalino, daí acarretando baixa capacidade de armazenamento de água 

subterrânea, que alimentaria as nascentes e cursos d’agua, principalmente em 

situações críticas de estiagem”, chegando ao limite de ser necessário o abastecimento 

em alguns lotes através de carros de abastecimento de água (pipa). 

b) Quanto os impactos sobre o solo  

Com a implantação de todos os loteamentos fechados projetados para a região, se 

vislumbra uma perda relativa da camada fértil do solo, que possui qualidades naturais 

diferenciadas, de grande potencial agrícola e alta capacidade de reflorestamento, em 

virtude da implementação de vias de circulação interna e externa, contra-pisos entre 

outras ações efetivadas sobre o solo, necessárias para a implantação destes produtos 

imobiliários. 

c) Quanto os impactos no ar  

A implantação em sua plenitude dos produtos condomínios fechados projetados no 

Município de Domingos Martins, implicará em maior circulação de veículos.  Se 

considerarmos a ocupação total dos 1800 loteamentos lançados entre 1995 a 2004, 

podemos prospectar um aumento no volume de circulação de carros, desconsiderando 

a veiculação de visitantes,  o que  poderá impactar , mesmo de forma residual, na 

qualidade do ar,  hoje tido como puro, sendo inclusive um dos maiores atrativos da 

região. 

d) Quanto os impactos na vegetação,  

Os desmatamentos de grandes áreas para implantação dos loteamentos da região, 

deverá comprometer a vegetação da localidade, implicando em erosão de encostas, no 

processo de assoreamento dos rios, condicionando inclusive na diminuição do volume 

de água dos córregos  e rios, com dessecamento das nascentes. (IPES, 2004). 
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Podemos destacar o comprometimento das áreas de matas e floretas nativas, que 

correspondiam em 1996, 16% do território do Município,  tendo em vista que parte dos 

loteamentos estão sendo projetados para áreas limítrofes ou mesmo contemplando as 

reservas naturais. 

 

6.5.2 Quanto ao sub-sistema do Meio Bio-Físico construído 

a) Infra-estrutura de serviços     

A implantação dos loteamentos na forma que está sendo efetuada, sem planejamento, 

em áreas aleatórias, implicará em dificuldades pela autoridade municipal pública, em 

prover serviços de abastecimento de água, saneamento básico e coleta e destinação 

final de lixo, em áreas distantes do eixo hoje existente, já que demandará investimentos 

incompatíveis com a arrecadação do Município. 

Cabe destaque na região de Aracê, onde o processo é mais intenso.  Considerando a 

disponibilização dos lotes levantados para a região, cerca de 1.200, estima-se uma 

imensa dificuldade em prover tanto a atual demanda dos domicílios, como a 

prospectada, haja vista que somente 14% dos domicílios recebem água potável, 26% 

possuem esgoto tratado e 14% tem seus resíduos coletados (Capítulo 4). 

b) Infra-estrutura de circulação 

Também já se observa problemas relativos as vias de acesso e interiores aos 

loteamentos fechados.  Quanto a circulação interna, observa-se que a criação de vias 

sem o devido tratamento relacionado a drenagem das água, alterará as funções 

ecológicas naturais. (IPES, 2004) 

Outro problema já antecipado é o fechamento ao publico de vias internas do 

condomínio, impeditivas a circulação dos cidadãos, obstruindo o acesso à paisagem e 

elementos naturais que deveriam ter acesso irrestrito pela sociedade. 
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c) Infra-estrutura de paisagem 

Como alteração principal da paisagem, observa-se que o parcelamento do solo 

implicará em contaminação visual  pela presença de torres e fios de alta tensão, torres 

de celular, demandadas pela chegada dos novos moradores, comprometendo a 

visualização dos elementos naturais da região.  Assim, apesar de motivados por uma 

qualidade de vida melhor, cujo interesse maior é a interação com a natureza, os 

optantes pela compra dos loteamentos estarão propiciando um processo de 

urbanização da região, que, antagonicamente, fragmenta e compromete o ecossistema 

natural local. 

 

6.5.3 Impactos no meio sócio-econômico cultural 

a) Impacto sobre o uso tradicional do solo 

Embora tenha sido verificada uma pequena queda na participação agrícola, no PIB da 

região, passando de 96,69% em 1999 para 93,31% em 2003, não foi comprovado o 

comprometimento da utilização tradicional do solo rústico, com a implantação dos  

loteamentos fechados projetados, antes utilizado para pastagens ou atividades 

agrícolas. 

No entanto, foi observada que a valorização que as terras da região tem sido 

submetidas, vem suscitando o interesse dos pequenos proprietários rurais para 

comercialização de suas propriedades.  

Assim, persistindo o crescimento dos loteamentos fechados e a especulação imobiliária 

dela decorrente, certamente impactarão de forma relevante a principal atividade 

econômica da região, a agricultura, que é baseada na pequena produção familiar, 

refletindo tanto  na geração da renda e empregos  tradicionais da região. 
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b) Impacto sobre a atividade econômica tradicional 

A atividade econômica tradicional é centrada na produção agrícola, haja vista que 82% 

do território do Município se encontra em área rural, tendo como produto principal o 

café, seguido das culturas do morango e banana.  A relevância da atividade agrícola 

desenvolvida no Município, já foi indicada no capítulo 4 e se encontra ratificada pela 

entrevista dada pelo Prefeito atual, Wanzete Kruguer, onde salienta que Domingos 

Martins  é o segundo município que mais abastece a CEASA. 

Assim, verifica-se que a implantação indiscriminada de loteamentos em forma de 

condomínios fechados na região, poderá ensejar em impacto direto na atividade 

agrícola, precípua da região, absorvendo  71% do emprego da região, como verificado 

no capítulo 4, caso converta as áreas da atividade agrícola tradicional, ou de 

preservação ambiental, em  atividades imobiliárias especulativas de lazer. 

Embora tenham sido suscitadas suspeitas a respeito da queda da atividade agrícola,  

entre 1991 e 2000, assim como aumento da população urbana no Município,   não foi 

comprovada uma relação direta de ambos, com o avanço de loteamentos fechados, a 

ponto de reverter áreas agricultáveis, em áreas urbanas, para de instalação dos 

loteamentos na região. 

No entanto, foi observada a tendência de absorção dos pequenos produtores rurais, 

que se mantinham exclusivamente através da produção agrícola, em atividades “part 

time” ligados a construção e demais prestação de serviços decorrentes da implantação 

desses empreendimentos, tais como: vigilância, jardinagem, entre outros. 

Através das visitas de campo, em alguns casos, verificou-se a alteração na ocupação 

tradicional de mulheres nativas, que antes realizavam serviços do próprio lar, passando 

em alguns casos, a realizar trabalhos domésticos nas casas implantadas nos 

loteamentos ora estudados. 

c) Impacto sobre a identidade cultural da região 
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Como verificamos no histórico da formação de Domingos Martins, o Município de 

Domingos Martins foi constituído por imigrantes, predominantemente, de origem alemã 

e italiana, caracteristicamente ligados ao meio rural (trabalho), os quais, até hoje, 

correspondem a maioria da população, preservando seu traços culturais de origem, que 

podem ser observados através do modelo arquitetônico de suas casas, folclore, musica, 

dança e alimentação. 

Hoje, de acordo com o IPES (2004), apesar do incentivo municipal para manutenção 

das fachadas das edificações tradicionais, existe uma forte tendência para construções 

contemporâneas. 

Assim, com o aumento da ocupação da região pelos compradores dos loteamentos 

fechados, podemos antecipar uma perda da identidade cultural da região, a medida que 

os potenciais moradores, dado o seu perfil de origem (capital) e de renda (alta), 

promoverão, através da própria forma de construção e estilo de vida, impactos 

irreversíveis no estilo de vida da sociedade local, implementando um processo de 

segregação social, antes não observado. 

 Figura 15 – Cultura germânica em 
Domingos Martins – dança típica 

Figura 16 – Cultura germânica em DM - 
arquitetura 

                             
Fonte:  site www.domingosmartins.gov.br Fonte:  site www.domingosmartins.gov.br 

 

6.6 DA SEGREGAÇAO SOCIAL 

Conforme verificamos no capítulo que trata da abordagem teórica, a segregação social 

pode ser  entendida como a separação espacial de diferentes grupos sociais em uma 
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cidade na área geográfica, podendo estar baseada em diferenças éticas, religiosas, 

econômicas, etc..   

No caso dos loteamentos em Domingos Martins, observa-se que o produto está 

orientado para a classe alta da sociedade, com renda superior a 20 salários mínimos, 

enquanto a renda da maioria da população ocupada, não é superior a 03 salários 

mínimos, delimitando a principal dimensão da segregação social, dada por esses 

empreendimentos imobiliários, ou seja, a econômica. 

O convívio social dentro desses condomínios, configurados como moradias de uso 

ocasional (de final de semana), limita-se a vizinhança interna e seus convidados, cujos 

padrões de renda, consumo e cultura se assemelham.   

Neste contexto, o contato com os indivíduos da camada mais popular da sociedade, em 

especial a local, fica restrito ao convívio com os empregados em trabalhos internos ao 

condomínio ou em suas próprias residências.  
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7. CONCLUSÃO 

Como proposto no início do trabalho, ao longo da pesquisa tentamos desvendar o que 

se traduz essa dinâmica de loteamento em Domingos Martins, efetuada de forma sem 

precedentes na historia da região montanhosa do Estado do Espírito Santo. 

Como verificado, este processo de parcelamento do solo para fins de construção de 

residência, em regime de condomínios, fechados para acesso ao público em geral, 

contemplando grandes áreas verdes e elementos naturais, infra-estrutura de lazer 

completa, situados próximos aos centros urbanos regionais, reproduz uma dinâmica 

própria do estágio atual de acumulação. 

Podemos concluir, em linhas gerais, que a fragmentação dos espaços urbanos, 

resultante da implantação destes produtos imobiliários, guarda relação com os bairros 

fechados verificados na literatura dos urbanistas da América Latina (entendidos na 

nossa análise como os loteamentos fechados), à medida que acirram as desigualdades 

sócio-econômicas, estabelecendo limites, configurados por contornos físicos, para o 

convívio e sociabilidade dos indivíduos. 

Assim, ao mesmo tempo em que os “ganhadores” (cidadãos com maior renda), citados 

por Roitman, procuram o resgate do convívio harmônico social em um grupo seleto, 

quando optam pelo loteamento ou condomínio fechado, de forma antagônica, 

estabelecem um distanciamento da convivência em relação a grande parte da 

sociedade, como se esta parcela se configurasse uma categoria qualificadamente 

diferenciada de cidadão, cujo contato deve ser evitado. 

Outro fato que denota a dualidade deste processo, é a associação do produto 

imobiliário, a idéia do convívio com a natureza eterna e intocável, posto que, a mesma 

dinâmica que se apropria, valorizando o espaço natural, para gerar lucros, com fins de 

sua reprodução, situa a questão de preservação ambiental em segundo plano, à 

medida que a modifica e interfere no seu ecossistema da região. 
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De outra forma, considerando os principais condicionantes de surgimento e crescimento 

de bairros fechados, os loteamentos de Domingos Martins guardam relativa relação e 

semelhança com o produto da moda imobiliária internacional, posto que, baseado na 

investigação de como está se dando este processo na região, onde foram analisados 

quem são os atores deste processo e como essa mercadoria vem sendo produzida, 

verificamos que, nem todas hipóteses das causas inicialmente levantadas, foram 

constatadas. 

O apelo a segurança surge como fator de relevância na comercialização do produto 

imobiliário na região estudada, embora não seja a principal causa, como se verifica nos 

loteamentos em condomínios circundantes dos grandes centros urbanos da América 

Latina. 

Também, quanto a hipótese que o processo de loteamento da região de Domingos 

Martins, está sendo impulsionado por tradicionais grupos imobiliários seja de âmbito 

regional, nacional ou mesmo internacional,  verificamos que, na grande maioria dos 

casos, a criação de loteamentos não é impulsionada, até o momento, pelos grandes 

grupos empresariais imobiliários seja de nível nacional ou regional, surgindo, 

preponderantemente, das iniciativas de  proprietários urbanos da própria região e 

empresários locais, principalmente das áreas de turismo, que normalmente tem a 

propriedade da terra, mas passam a investir nesses produtos guiados pelo 

acompanhamento da valorização nominal do terreno, apesar da inexperiência no ramo 

imobiliário. 

Acredita-se, que a inexistente presença de grandes grupos imobiliários tradicionais, 

pode ser atribuída ao fato, que consideramos limitante para viabilização de seus 

investimentos, ou seja, pela ausência da consolidação de uma demanda em âmbito 

regional, em especial formada por indivíduos de alta renda da região metropolitana.  

Levantou-se a hipótese de que a atual interligação viária é o principal fator limitador de 

formação da demanda necessária destes empreendimentos, posto que, uma melhor de 

interligação com o centro urbano, onde se concentram os serviços e a produção 

(Grande Vitória), viabilizaria o acesso mais rápido e seguro, principalmente por meio 
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rodoviário, a qual potencializaria o número de demandantes compradores destas 

modalidades de moradias, de forma definitiva e não ocasional, ou para finais de 

semana, como foi apurado. 

Como fator principal de motivação da escolha dos loteamentos em Domingos Martins, 

registrou-se a opção por um estilo de vida diferenciado, com áreas amplas e acesso à 

natureza. Neste contexto, o capital imobiliário, insere o meio ambiente como elemento 

diferenciador do seu produto, tornando uma condicionante que, para se viver bem e 

com qualidade, deve-se morar em lugares que contam com inúmeros elementos da 

natureza, seja preservada ou recriada.  Assim, elementos relacionados à qualidade 

ambiental passam a compor valores de troca, promovendo uma seleção de moradores, 

os quais podem pagar a mais, por uma vida baseada no padrão ecologicamente 

correto. 

Quanto aos reflexos da proliferação dos loteamentos fechados, como a maioria desses 

empreendimentos ainda não foi concluída, nos propusemos a prospectar os impactos, 

sejam referente ao meio bio-físico, como no meio sócio-econômico e relacionados a 

segregação social, conforme estabelecido na instrumental teórico. 

O principal problema da implementação dos loteamentos fechados projetados para 

Domingos Martins, corresponde a segregação social que o processo deverá 

estabelecer. Conforme a análise da economia local,  a grande maioria da população 

local tem um padrão de vida modesto, vivendo da remuneração do emprego na 

atividade agrícola, enquanto os compradores dos lotes em condomínios são integrantes 

das maiores camadas de renda do Estado. 

Assim,  a medida que forem ocupados os lotes desses padrões de moradias coletivas, 

orientadas para as famílias de alto padrão de consumo, a segregação social estará se 

intensificando em padrões nunca vistos na região, rompendo os padrões de vida 

tradicionais do campo, além de estabelecer limites, não só dados pelo potencial de 

consumo da classe do indivíduo, mas também, delimitado pelas barreiras físicas que os 

empreendimentos estudados estabelecem, os quais não só limitam, mas de certa 

forma, impede o convívio social. 
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Outro problema gerado pelos condomínios, é a dificuldade de se levar serviços e infra-

estrutura básica aos condomínios, em virtude da sua dispersão no meio rural, baseada 

nos interesses privados, sem considerar a capacidade de investimentos do Poder 

Público, acarretando uma menor eficiência na aplicação da riqueza social produzida, 

gerida pelo Estado, além, evidentemente, da privatização do espaço público. 

O impacto no meio ambiente é outro reflexo desta dinâmica que deve ser ressaltado, 

principalmente pelas implicações nas áreas de preservação ambiental, tal como o caso 

do Parque Pedra Azul, em cujos arredores estão se assentando a grande maioria dos 

loteamentos de Domingos Martins, ou seja, no distrito de Aracê.  

Também devem ser ressaltados, os impactos ambientais, com reflexos além da área 

geográfica do Município.  Como constatado pelo IPES, a região de montanha de 

Domingos Martins abriga parte das nascentes e cursos de água que alimentam os 

grandes rios responsáveis pelo abastecimento de água a região da Grande Vitória, 

sendo considerada, inclusive,  a área como “caixa d`água” da região metropolitana, 

comprometendo, portanto,  a sustentabilidade no provimento de recursos hídricos. 

Como fator não comprovado, mas muito preocupante, tem-se a possibilidade de 

transformação de áreas destinadas à produção agrícola, baseada na pequena 

propriedade, altamente absorvente de mão de obra, em loteamentos. 

Embora já tenha sido captada, ainda que através da pequena variação da margem 

percentual, uma queda na atividade agrícola, quando na avaliação do produto do 

município, não foi possível correlacionar que tal variação, está ligada, seja 

integralmente ou parcialmente, a diminuição da área plantada, em virtude de sua 

transformaçao para área de ocupação dos condomínios fechados.   

De qualquer forma, registramos a preocupação com a sustentabilidade social da região, 

dada pela empregabilidade, propiciada pela pequena unidade produtora rural, pois, uma 

vez ameaçada, poderá colocar em xeque a principal atividade de ocupação do 

Município. 
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Por fim, embora tenhamos tentado, em primeira análise, conhecer e estudar os 

impactos dos loteamentos prospectados, acredita-se que este trabalho deva ser 

considerado como introdutório, devendo ser aprofundado, dada a dimensão 

multidisciplinar que envolve este processo. 

Os impactos desta dinâmica, em termos sócio-econômicos e ambientais, devem ser 

melhores aproximados, para que o Poder Público local e regional, possa tomar ações 

afirmativas no sentido de garantir o desenvolvimento sustentável do município. 

A partir das entrevistas, observou-se que os cidadãos locais muitas vezes não 

percebem a dimensão deste processo, tratando tal dinâmica como “progresso”, quando, 

na verdade, comprometerá seus próprios  futuros. 

O governo do Estado, através das ações descritas no capitulo 6, tem envidado esforços 

para coibir o registro e a proliferação desses empreendimentos, entretanto, acredita-se 

não serem suficientes. 

Por fim, sugerimos que outras ações  devem ser tomadas, no sentido de coibir a 

expansão  dos loteamentos já em curso: 

• Elaboração do Plano Diretor Municipal, onde conste o zoneamento do território, 

disciplinando a ocupação do solo. 

• Munir o poder público local de recursos e  agentes capacitados, para que, de 

posse do instrumental legal (Plano Diretor), possam FISCALIZAR e PUNIR a 

atuação e a forma de ocupação do solo pelos entes privados. 

• Atuação mais efetiva dos poderes estaduais e federais, dentro do que compete 

aos mesmos, visando a preservação ambiental da região. 

• Melhorar as condições sociais e de sustentabilidade econômica da pequena 

propriedade rural, de forma garantir a fixação das famílias que vivem da 

produção em pequena escala na região. 
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