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RESUMO 
 
Com o intuito de apresentar a influência dos condomínios horizontais fechados no planejamento urbano de um 
município e sua influência ainda quanto à dinâmica urbana de uma localidade, o presente trabalho possui o objetivo 
geral de estudar e entender como tais condomínios modificam de forma negativa a malha viária de determinado 
município, onde se nota uma grande segregação urbana, uma limitação do direito à cidade de cada habitante, bem como 
uma glamorização de determinados espaços murados, acarretando em um maior número de implantação dos mesmos. 
Visa-se também a análise e apresentação da história das moradias e do surgimento dos condomínios horizontais 
fechados, buscando entender a fortificação de tal fenômeno para, a partir disto, entender seus malefícios. O trabalho 
ainda busca apresentar dados quanto aos condomínios horizontais fechados na cidade de Cascavel, situada no estado 
brasileiro do Paraná, estabelecendo-a como objetivo de estudo de caso para a percepção desta realidade e, a partir disto, 
alcançar o objetivo estabelecido e discutir possíveis mudanças que deveriam ocorrer para a edificação de cidades 
democráticas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Condomínios horizontais. Dinâmica urbana. Malefícios. Planejamento urbano. Segregação.  

 
 

1. INTRODUÇÃO 

  

O assunto da presente pesquisa diz respeito ao planejamento municipal, tendo como tema o 

estudo de condomínios horizontais fechados. 

Condomínios horizontais fechados são áreas contempladas por muitos apenas como locais 

de moradia que oferecem segurança, espaços de lazer, áreas esportivas e diversos outros benefícios, 

influenciando muito mais na dinâmica de uma cidade do que aparentam e sendo muitas vezes 

responsáveis por desencadearem aspectos negativos em um município, como aspectos que se 
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relacionam à segregação territorial urbana e econômica, à mobilidade urbana, ao desenho da cidade, 

entre outros elementos. 

Dessa forma, justifica-se o presente trabalho por intermédio do atual crescimento desta 

tipologia de habitação fechada, visando entender a influência e os estímulos de condomínios 

horizontais fechados no planejamento de uma cidade e na dinâmica urbana da mesma, uma vez que 

tais áreas também são chamadas de estruturas blindadas, onde indivíduos com maior poder 

aquisitivo podem viver em um espaço seguro e com espaços de lazer e convívio, enquanto muitos 

outros não podem optar por isso. 

O problema do trabalho é estabelecido através da questão: “de que maneira os condomínios 

horizontais fechados afetam o planejamento urbano municipal?”, a fim de que a partir deste 

questionamento sejam realizadas pesquisas, análises e percepções que possibilitem o entendimento 

dos malefícios obtidos em decorrer da implantação cada vez maior de tais espaços no perímetro 

urbano. 

Assim, nota-se que a implantação de condomínios horizontais fechados em um município 

tange a questão do direito à cidade dos indivíduos, questão esta que expõe o direito de cada 

habitante não apenas de morar na cidade, mas sim de vivenciá-la e de usufruir de todos seus 

equipamentos urbanos e infraestrutura urbana de modo seguro e que proporcione maior qualidade 

de vida.  

Isto posto, para o desenvolvimento do estudo e da elaboração do trabalho, determina-se 

como objetivo geral compreender o modo como condomínios horizontais fechados influenciam uma 

cidade e seu desenho urbano, onde para êxito da obtenção do objetivo geral e maior embasamento 

para alcançá-lo se determinam os seguintes objetivos específicos: 

I) Apresentar a história da forma de moradia; 

II) Apresentar a história do surgimento de condomínios horizontais fechados; 

III) Apresentar mudanças municipais obtidas por intermédio do surgimento de condomínios 

horizontais fechados; 

IV) Apresentar malefícios dos condomínios horizontais fechados em relação à dinâmica 

municipal urbana;  

V) Apresentar dados quantitativos atuais quanto aos condomínios horizontais fechados na 

cidade de Cascavel - PR; 
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VI) Discutir possíveis mudanças em relação ao tema que acarretam em melhorias quanto ao 

direito à cidade de cada cidadão. 

O encaminhamento metodológico se dará pelo método dialético, onde se buscará conhecer o 

objeto de pesquisa e sua influência na construção de cidades e das interações entre os indivíduos e o 

mesmo. Como pesquisa, estabelece-se a pesquisa bibliográfica como principal meio de se obter 

dados e informações, visto que tal pesquisa se dá pelo estudo e análise de todo material já 

publicado. 

 Por conseguinte, estabelece-se como marco teórico do trabalho a seguinte citação de Jacobs 

(2011, p. 195): 

 
“[...] ruas e bairros que possuem boa combinação de usos principais têm êxito na geração 
da diversidade e devem ser admirados e não desprezados por causa dessas mesclas e 
destruídos pela tentativa de separar seus elementos. Infelizmente, os planejadores 
tradicionais parecem ver nesses mesmos lugares populares e atraentes apenas um convite 
irresistível para empregar os propósitos tacanhos e destrutivos do planejamento urbano 
ortodoxo. Quando dispõem de recursos federais e poder suficientes, os urbanistas têm 
plenas condições de destruir as misturas de usos principais urbanas mais rápido do que elas 
conseguem florescer nos bairros espontâneos, de modo que o resultado é a perda da mescla 
principal básica. Na verdade, é isso o que está acontecendo hoje em dia”. 

 

Jacobs (2011, p. 02) ainda diz são construídos “conjuntos habitacionais de renda média que 

são verdadeiros monumentos à monotonia e à padronização, fechados a qualquer tipo de 

exuberância ou vivacidade da vida urbana”, afirmando a pertinência de estudo da pesquisa com 

temática em condomínios fechados horizontais e suas influências nas cidades. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. A HISTÓRIA DAS MORADIAS 

 

Inicialmente, os seres pré-históricos viviam ao ar livre, sem residências ou abrigos para se 

proteger. Entretanto, com o passar do tempo, tais indivíduos percebem os benefícios de espaços 

cobertos para se abrigarem do frio, chuva e sol intenso, passando a habitarem assim cavernas, que 

também serviam para diminuir o perigo em relação ao ataque de animais perigosos (MEIO 

AMBIENTE, 2011). 



 

 
 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

Nesta época, as moradias não eram fixas, visto que os seres eram nômades em razão da 

necessidade do meio ambiente para sobreviver, o que fazia com que tais indivíduos sempre 

estivessem em busca de áreas adequadas para caça, pesca, colheita, entre outras atividades. Além 

das cavernas, grutas também foram utilizadas como primeiros espaços de moradia, espaços estes 

que muitas vezes eram tomados de animais para que pudessem ser utilizados (MEIO AMBIENTE, 

2011). 

Após anos, de acordo com o site Meio Ambiente (2011), surgem abrigos construídos com 

materiais originários de folhas de árvores, ossos, galhos, palhas e até o barro. Destes materiais se 

destaca o barro, que foi o material que proporcionou ao homem pré-histórico os melhores abrigos e 

também os abrigos que mais se aproximaram do modelo de casa com tijolos e telhas conhecido 

atualmente. 

Conforme dizem Rebello e Leite (2007), nota-se que as habitações primitivas são pouco 

presentes na teoria da história da arquitetura e do urbanismo, entretanto a arquitetura erudita - como 

é chamada - proporciona aos estudiosos um grande interesse coletivo e também um interesse 

cultural, uma vez que através da arquitetura é possível saber como o ser humano viveu em 

determinada época. 

Um fator de grande contribuição para o rompimento da característica nômade dos seres 

antigos se deu pelo início do plantio e do cultivo, algo que contribuiu fortemente para o fim dos 

abrigos e início das moradias fixas, estabelecendo assim uma maior preocupação com a edificação 

destes espaços devido ao maior tempo que viriam a ser utilizadas. Nesta mesma época, os serem 

humanos também passar a domesticar animais para auxílio nas tarefas e também passar a ser 

classificados como seres sedentários, uma vez que se transformaram em seres que permaneceriam 

no mesmo espaço (MEIO AMBIENTE, 2011). 

Assim surge o conceito de casa, local onde indivíduos vivem sozinhos, com família, parentes 

ou com outras pessoas para dividir despesas. No mundo atual, todos os indivíduos necessitam de 

uma casa para atividades básicas como, por exemplo, para dormir, para comer, para guardar seus 

respectivos pertences, para proteção de sol e chuva, entre outras atividades (MEIO AMBIENTE, 

2011). 

Em relação ao direito de cada habitante à moradia e a uma casa, de acordo com o site Politize 

(2018), este foi estabelecido como um direito fundamental pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, sendo esta a lei que estimulou a criação da Organização das Nações Unidas (ONU). 
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Dessa maneira, sendo considerado um direito humano universal e essencial, é estabelecido que o 

direito à moradia é o direito de cada indivíduo a ter um lar e que todos indivíduos devem ter acesso 

a isto. 

As moradias ao longo do tempo passaram por constante evolução e aperfeiçoamento até se 

estabelecerem como são conhecidas nos dias de hoje, passando por moradias de palafita, moradias 

barracos, moradias de pau a pique e moradias de madeira (MEIO AMBIENTE, 2011). Atualmente, 

destacam-se: 

a)  Moradias de alvenaria (figura 1): moradias de configuração térrea ou sobrado, situadas 

em bairros de uma cidade e sendo edificadas em cimento, tijolos e areia (MEIO 

AMBIENTE, 2011). 

 
Figura 1: Moradia de alvenaria 

 
Fonte: DICAS, 2017. 

 

b) Moradias em apartamentos (figura 2): casas com áreas geralmente menores, distribuídas 

por andares em altos edifícios e com programa de necessidades pré-estabelecido no 

momento da construção, antes das famílias residirem tais prédios (MEIO AMBIENTE, 

2011). 
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Figura 2: Apartamento 

 
Fonte: CLASSIMOVEL, 2011. 

 

c) Moradias em condomínios horizontais fechados (figura 3): moradias construídas pelos 

compradores de lotes em espaços fechados que contam com praças, parques, piscinas e 

diversos outros espaços de convívio, lazer e entretenimento (MEIO AMBIENTE, 2011). 

 
Figura 3: Condomínio horizontal fechado 

 
Fonte: RECRIAR, 2016. 

 



 

 
 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

2.1.1. O condomínio horizontal fechado como forma de moradia 

 

Segundo arquitetos e urbanistas, o modelo de condomínios horizontais fechados surge a 

partir da década de 1960 em áreas afastadas das cidades, como uma segunda opção residencial, 

porém mais voltada ao lazer e descanso, podendo muitas vezes estarem situados também em áreas 

rurais e situadas no interior. Este tipo de residência era utilizado geralmente para estadias durante 

finais de semana e também em épocas destinadas às férias, possuindo assim características 

relacionadas aos muros ao seu redor e de maior segurança para que tais residências não sofressem 

assaltos ou invasões no período em que não eram habitadas (GCN, 2012). 

De acordo com o que diz Barbosa (2011), os condomínios horizontais fechados brasileiros 

são originários dos CIDs (Commom Interest Developments - em português: incorporações de 

interesses comuns), que se davam por empreendimentos fechados nos Estados Unidos (figura 4), e 

possuem características comuns como, por exemplo, o arruamento planejado, infraestrutura 

individual e guaritas e acessos estritamente controlados, valorizando o conceito de vizinhança 

homogênea e corredores de luxo em meio às cidades. 

 
Figura 4: CID (Commom Interest Development) 

 
Fonte: REYES, 2016. 
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Um dos primeiros e mais emblemáticos condomínios horizontais fechados se dá na década 

de 1970 com a construção do condomínio Alphaville, localizado inicialmente apenas em São Paulo 

e sendo reproduzido em outras cidades após o sucesso que teve, porém promovendo a difusão do 

espaço e mudando a noção de cidade e do espaço urbano (BARBOSA, 2011). 

 

2.2. O PLANEJAMENTO URBANO 

 

De acordo com Marques (2015), o planejamento urbano surge nas cidades como uma 

resposta para os problemas enfrentados nesta, tendo assim seus primeiros vestígios na Inglaterra e 

depois nos Estados Unidos, buscando mudanças e uma nova forma de reformular as cidades e seus 

problemas. 

Assim, o planejamento urbano se dá por um processo de estudos e de desenvolvimento de 

uma determinada região, buscando melhorias, inovações ou resoluções de problemas existentes no 

meio urbano para a sociedade. Assim, tem como objetivo propor normas e regras para estabelecer 

um crescimento de qualidade para as cidades (MARQUES, 2015). 

Tal crescimento de qualidade por meio do estabelecimento de diretrizes que o planejamento 

urbano visa proporcionar para as cidades estão diretamente relacionados à qualidade de vida a ser 

proporcionada para os habitantes de determinada localidade, ao bem-estar a ser oferecido, às 

condições de conforto, aos espaços necessários para garantir animação urbana, entre outros 

(CAMARA; MOSCARELLI, 2016). 

Marques (2015) ressalta que quem determina diretrizes de produção do espaço de 

planejamento urbano podem ser ações administrativas privadas - por intermédio de loteamentos, 

construções residenciais, comerciais ou de serviços, entre outros -, ações federais - através de ações 

de desenvolvimentos regionais ou urbanos, serviços públicos, entre outros -, ações estaduais - por 

meio de investimentos em educação, saúde, segurança, habitação, entre outros - e ações municipais 

- como investimentos em sistema viário, transportes, educação, saúde, equipamentos urbanos, 

mobiliários urbanos, habitação, entre diversos outros elementos. 

Dessa forma, o planejamento urbano determina políticas públicas quanto a diversos aspectos 

como, por exemplo, uso e ocupação do solo, circulações e transportes, paisagem urbana, habitação 

popular e outros, sendo, portanto, um fator de determinação do desenho urbano e um fator que 
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também define a estruturação física da cidade em relação a sua escala e à paisagem urbana 

(MARQUES, 2015). 

Deve ser entendido ainda que, apesar dos principais produtores do espaço urbano se 

apresentarem como ações públicas ou privadas, o planejamento urbano é um processo de construção 

coletiva, onde se buscam por melhorias que proporcionem o bem-estar de todos, sendo a população 

a protagonista no meio urbano, devendo sempre buscar que sejam proporcionados fatores que são 

de seu direito (MARQUES, 2015). 

Isto posto, Camara e Moscarelli (2016) ressaltam-se ainda que o planejamento urbano e suas 

estratégias de mudanças alteram a vitalidade e a atratividade urbana, podendo assim transformar as 

cidades em espaços inclusivos e cada vez mais inteligentes devido à tecnologia que se tem 

atualmente, buscando assim uma sustentabilidade em tais ambientes e também a redução do 

impacto ambiental em relação às mudanças que propõe. 

 

2.2.1. Modificações do condomínio horizontal fechado no desenho municipal 

 

Sendo apresentados no meio urbano de duas maneiras, podendo ser ou por construções 

padronizadas construídas pelo incorporador para venda ou pela venda de lotes sem edificação para 

que esta seja edificada por cada comprador, os condomínios horizontais fechados modificam 

fortemente o desenho urbano de uma cidade e sua dinâmica por intermédio de vários fatores 

(SCIOTA, 2007). 

Para Sciota (2007), um dos primeiros fatores de mudança no desenho urbano de 

determinado município se dá pela projeção e implantação de ruas de caráter privado, apenas para 

uso e circulação dos moradores, algo que vai em direção antagônica ao conceito da dinâmica urbana 

e da vivência nas cidades por parte da população, uma vez que limita tais indivíduos no 

aproveitamento do meio urbano. 

O isolamento e a segurança como questão de status, além de possuírem característica 

teórica, influenciam indiretamente no desenho urbano das cidades, pois seguem um caminho em 

contrapartida a cidade taxada como deteriorada, poluída e de “encontros indesejáveis”, fortalecendo 

o individualismo e não colaborando para o planejamento de espaços de convívio e lazer, 

acarretando na perda do direito à cidade e tudo o que esta deve proporcionar à população, bem 

como contribui para uma segregação socioespacial (SCIOTA, 2007). 
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De acordo com Koch (2008), a fragmentação do tecido urbano é outro fator que sofre 

mudanças em decorrência da criação de condomínios horizontais fechados, uma vez que estes são 

implantados como unidades autônomas e ocupam parcela significativa da malha urbana, 

promovendo uma descontinuidade de infraestruturas e serviços no meio urbano, bem como uma 

descontinuidade funcional do espaço. 

Os enclaves fortificados, outra denominação para tal tipo de moradia cercada por muros, 

também acarretam em uma diminuição de lotes disponíveis em uma cidade devido às áreas que 

ocupam, impossibilitando a existência de fachadas que compõem a cidade por meio de suas 

barreiras físicas (KOCH, 2008). 

Assim, nota-se que os impactos causados por consequência dos condomínios horizontais 

fechados afetam as cidades em diferentes níveis e intensidades, sendo as principais modificações 

negativas por meio da modificação da malha viária de um município, pela perda de espaços urbanos 

que poderiam ser usufruídos pela população e pelos muros levantados que se dá por mais um 

elemento que caracteriza a falta de democratização urbana e privatização dos espaços (KOCH, 

2008). 

 

2.2.2. Malefícios gerados pelo condomínio horizontal fechado no planejamento municipal 

 

Conforme exposto, os condomínios horizontais fechados acarretam em uma normatização da 

vida cotidiana, limitando trocas sociais e a vivência na cidade devido à condição intramuros, 

individualizando assim os indivíduos da diversidade cultural presente no espaço urbano e diversos 

outros elementos. Além disso, tal tipologia de moradia além de uma mercadoria é um condicionante 

fundamental na reprodução das elites, da cidade mercantilizada e da segregação territorial, 

econômica e urbana (BARBOSA, 2011). 

A partir da metade da década de 1970, segundo Barbiero (2015), o processo de globalização 

juntamente ao surgimento dos condomínios horizontais fechados colaborou com o aumento das 

desigualdades sociais já existentes até então, aumentando ainda o problema da acumulação de renda 

por região e alavancando a ação especulativa dos mercados, gerando uma crise espacial e uma crise 

econômica. 

Assim, Barbiero (2015) afirma que vida em tais condomínios inicialmente foi 

comercializada em razão da segurança que promovem. Além disso, índices de criminalidade são 
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instrumentos que também impulsionam a venda de carros blindados, equipamentos de segurança, 

entre outros diversos itens, colaborando assim no desenvolvimento do medo da população em 

relação às cidades, acarretando ainda na menor vivência destes indivíduos no meio e em uma cidade 

onde a vida não pulse. 

À vista disto, é preocupante o aumento crescente dos condomínios horizontais fechados no 

Brasil, que inicialmente se vendiam em grandes cidades com a propaganda a favor de uma maior 

segurança, porém atualmente cresce até mesmo em cidades com baixo índice de violência, como as 

cidades de Goiânia, Londrina e Cascavel (BARBIERO, 2015). 

 

3. METODOLOGIA 

 

O encaminhamento metodológico do presente trabalho, conforme já estabelecido, se dá pelo 

método dialético, visto que o método dialético, de acordo com Wachowicz (2001), se dá pelo 

método que realiza uma análise crítica do objeto a ser pesquisado - que, no caso, se dá pelos 

condomínios horizontais fechados -, contextualizando o objeto estudado e estabelecendo base 

teórica e percepções quanto ao mesmo. 

Ainda no trabalho, utilizam-se como metodologias de pesquisa dois tipos de pesquisas a fim 

de se alcançar o objetivo geral e os objetivos específicos traçados, sendo estas a pesquisa 

bibliográfica e o estudo de caso. 

A pesquisa bibliográfica é o tipo de pesquisa baseado em toda a bibliografia já publicada, 

ocorrendo assim esta pesquisa por intermédio do estudo de livros, revistas, publicações, imprensa 

escrita, entre diversos outros meios. É um tipo de pesquisa confiável e que proporciona grande 

quantidade de informações ao trabalho (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Em relação ao estudo de caso, de acordo com o autor Yin (2001), esta tipologia de pesquisa 

proporciona o estudo de determinado objeto e proporciona uma análise de dados deste, sendo um 

tipo de pesquisa específico e uma estratégia que abrange abordagens minuciosas sobre determinado 

assunto ou temática. 

No presente trabalho, a pesquisa bibliográfica é utilizada em todo o capítulo de 

fundamentação teórica apresentado, proporcionando fundamentação e embasamento ao tema, para 

que dessa forma sejam entendidos fatores que dizem respeito ao assunto do trabalho. Apresenta-se 

ainda no presente capítulo, direcionado à metodologia do trabalho e explicando as pesquisas 
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utilizadas, bem como no capítulo de análises e discussões, buscando apresentar a cidade a ser 

analisada, que se dá pela cidade de Cascavel - PR, e proporcionar base teórica para a realização do 

estudo de caso. 

 Já quanto ao estudo de caso, este se apresenta no trabalho no capítulo de análises e 

discussões por meio da pesquisa e da apresentação de dados quantitativos atuais quanto aos 

condomínios horizontais fechados na cidade de Cascavel, localizada no estado brasileiro do Paraná. 

Além disso, o estudo de caso também busca analisar as influências ocorridas e os impactos 

causados na cidade de Cascavel devido à implantação deste tipo de moradia, analisando de forma 

mais centrada a influência dos condomínios horizontais fechados quanto à malha viária de uma 

cidade, quanto à perda do espaço e quanto aos muros impostos no espaço urbano por intermédio 

deste tipo de moradia. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Através do embasamento teórico apresentado, certifica-se por intermédio dos autores citados 

a influência exercida pelos condomínios fechados horizontais nas cidades atualmente. É possível 

notar ainda no embasamento teórico que apesar de surgirem como espaços seguros, os condomínios 

horizontais fechados foram se popularizando e sendo inseridos em cidades onde a criminalidade ou 

violência não são preocupantes, onde se cita a cidade de Cascavel, cidade de estudo de caso do 

presente trabalho.  

A cidade de Cascavel se dá por um município brasileiro situado na região Oeste do estado 

do Paraná, que conta com 319.608 habitantes e possui uma extensão equivalente a 2.100,8km² 

(IPARDES, 2018).  

Em Cascavel, serão analisados dois condomínios horizontais fechados com intuito de 

responder o problema do trabalho e alcançar objetivo geral do mesmo, analisando mais 

precisamente as mudanças que estes incentivaram quanto à malha viária, quanto à perda do espaço 

urbano pela população e quanto aos muros implantados, buscando assim compreender o modo 

como condomínios horizontais fechados influenciam uma cidade e em seu desenho urbano. Dessa 

forma, os condomínios horizontais fechados a serem analisados se dão pelo Country Ville e pelo 

Clube Residencial Casa do Lago. 
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O condomínio horizontal fechado denominado como Country Ville se localiza no bairro 

Country da cidade de Cascavel, estando mais especificamente localizado na Rua Riachuelo (figura 

5).  

 
Figura 5: Localização Country Ville 

 
Fonte: GOOGLE MAPS, 2018, editado pelos autores, 2018. 

 

Pode-se notar que o condomínio horizontal fechado em questão conta com a área demarcada 

onde estão inseridas as residências, porém, além destas ainda conta com grande área verde e 

ambiental. 

Estando situado em um bairro predominantemente residencial, mas que também possui 

pequena parcela destinada a usos comerciais, o espaço onde está localizado o Country Ville poderia 

se destinar a um parque de bairro devido a sua relação com áreas verdes (figura 6), promovendo 

uma grande interação dos indivíduos com a natureza e promovendo ainda um ponto de encontro e 

trocas sociais para vizinhos e demais habitantes do município. 
Figura 6: Relação do condomínio Country Ville com áreas verdes 
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Fonte: GOOGLE MAPS, 2018. 

 

Em relação à malha viária, tal fator de destaque a ser analisado demonstra ainda como o 

Country Ville modifica o desenho urbano e limita o direito à cidade de cada habitante, uma vez que 

o mesmo apresenta fortemente característica de privatização das ruas (figura 7), onde uma via 

municipal se transforma em uma via de uso particular de indivíduos que possuem residência no 

interior do condomínio horizontal fechado, gerando assim uma segregação e modificando o fluxo e 

a circulação de uma localidade. 

 
Figura 7: Privatização da Rua Pará 

 
Fonte: GOOGLE MAPS, 2018. 

 

Quanto aos muros do condomínio residencial fechado Country Ville, é notável que além 

destes determinarem o fim de uma rua do desenho urbano municipal, os mesmos também conferem 

uma segregação no espaço (figura 8), causando ainda a sensação de esquecimento à área externa do 

condomínio ao redor dos muros, que por sua vez estabelece segurança para os indivíduos que 

residem internamente, fortificando mais uma vez a desigualdade. 

 
Figura 8: Muros ao redor do condomínio Country Ville 
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Fonte: GOOGLE MAPS, 2018. 

 

Já em relação ao Clube Residencial Casa do Lago, este por sua vez se situa no bairro 

Cancelli da cidade de Cascavel - PR e possui acesso pela Rua Tuiuti, possuindo uma grande área de 

destaque (figura 9). 
Figura 9: Localização Clube Residencial Casa do Lago 

 
Fonte: GOOGLE MAPS, 2018, editado pelos autores, 2018. 

 

Tal condomínio fechado horizontal também apresenta características que rompem com a 

malha viária determinada para Cascavel, um exemplo disto de se dá pelas interrupções causadas às 

ruas Mario C. Martini e Hélio Richard (figura 10), onde se pode notar modificações no urbanismo 

da cidade e na funcionalidade da mesma visto que, através da interrupção das ruas citadas, a 

circulação da população se torna mais dificultosa, pois estes precisam fazer todo o contorno pelo 

condomínio horizontal fechado em questão, o que ainda desincentiva à caminhabilidade. 
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Figura 10: Interrupção da Rua Mario C. Martini 

 
Fonte: GOOGLE MAPS, 2018. 

 

Em relação aos muros também se notam mudanças quanto à paisagem urbana por meio de 

tal imposição por parte dos condomínios horizontais fechados (figura 11), característica que 

fortifica a denominação de enclaves fortificados para estes. Os muros, além de gerar maior 

insegurança à área exterior do condomínio para os habitantes, bloqueiam a continuidade da 

paisagem e imagem urbana, uma vez que as mesmas são pausadas. 

 
Figura 11: Muros ao redor do Clube Residencial Casa do Lago 

 
Fonte: GOOGLE MAPS, 2018. 

 

Outro elemento citado que fortifica a modificação que condomínios horizontais fechados 

exercem no planejamento urbano diz respeito à perda do direito à cidade de cada habitante. No caso 

do Clube Residencial Casa do Lago é visível que tal espaço residencial conta com um lago devido à 

presença do Rio São Francisco em sua localidade, bem como uma grande área verde (figura 12). 

Assim, mais uma vez se nota a segregação urbana e o privilégio para moradores do espaço, uma vez 

que apenas estes indivíduos podem aproveitar de determinada área, algo que deveria ser para todos, 

pois se localiza no perímetro urbano de Cascavel. 
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Figura 12: Lago e áreas verdes privadas 

 
Fonte: GOOGLE MAPS, 2018. 

 

Dessa maneira, por intermédio do embasamento teórico e dos dois estudos de caso 

apresentados, responde-se o problema do trabalho e se alcança o objetivo geral, uma vez que são 

demonstrados itens que derivam dos condomínios horizontais fechados e afetam o planejamento 

urbano municipal e a continuidade do desenho urbano para as cidades. 

Entretanto, ainda a fim da obtenção e alcance dos objetivos específicos determinados, deve-

se analisar e apresentar possíveis mudanças que deveriam ocorrer para gerar melhorias quanto à 

garantia do direito à cidade de cada cidadão. 

Algo que deveria acontecer se dá por um plano de desenvolvimento municipal que busque 

estabelecer maior segurança nas cidades e espaços de convívio e lazer, fazendo assim com que 

pessoas com maior poder aquisitivo não tenham que buscar tais espaços em condomínios fechados 

ao meio urbano, fortalecendo a segregação urbana, uma vez que indivíduos sem tal poder aquisitivo 

apenas não contariam com estes espaços.  

Uma solução que poderia ser analisada se dá pela implantação de parques de bairros, que 

são defendidos por Jacobs (2011) por serem espaços que impulsionam a vivência do cidadão no 
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meio urbano e estabelece maior animação urbana e, com isso, segurança e vivacidade ao espaço. 

Além de também proporcionar um ambiente para prática de esportes, lazer e convívio. 

O oferecimento de maior acessibilidade e uma paisagem e mobilidade urbana de qualidade 

também acarretariam em cidades com maior circulação e maior aproveitamento, além de também 

estabelecer o direito de ir e vir de cada habitante, como já deveria ser proporcionado por direito. 

Além de tais elementos, podem-se citar ainda espaços diferenciados para lazer, esporte e 

cultura, que garantem ainda maior satisfação e animação urbana a uma cidade. 

Nota-se assim que é necessário um plano de desenvolvimento integrado a fim de fornecer 

uma cidade para todos e livre de segregação territorial e urbana, bem como livre de espaços 

fechados e fortificados, fazendo do espaço urbano algo único, contínuo, para todos e por todos, 

gerando assim um espaço democrático. Através da implantação disto e com tal característica, nota-

se que se as atuais cidades caminharem para tal direção, tais cidades poderão ser estabelecidas como 

cidades modelos e cidades para pessoas, garantindo assim o acesso à cidade e a toda infraestrutura e 

equipamentos urbanos da mesma. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da análise de todo o conteúdo apresentado, nota-se que o trabalho em questão 

apresentou alto índice de aproveitamento, uma vez que exibiu e cumpriu com todos os objetivos, 

tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos, determinados para o mesmo, respondendo 

ainda à questão do problema estabelecido e comprovando a hipótese quanto à temática. 

Assim, comprova-se que condomínios horizontais fechados influenciam fortemente no 

planejamento urbano de determinado município, afetando ainda de maneira negativa principalmente 

quanto à malha viária, quanto às áreas que o município perde - que são para aproveitamento de toda 

à população - bem como quanto à implantação de muros por todo seu redor, que gera grande 

segregação urbana e quebra da paisagem urbana, como foi exposto e confirmado por intermédio dos 

dois estudos de caso estudados, que se deram pelo condomínio Country Ville e pelo Clube 

Residencial Casa do Lago, dois condomínios horizontais fechados situados na cidade de Cascavel, 

no Paraná. 

Conclui-se, dessa maneira, que o trabalho presente agregou grande conhecimento aos 

autores, podendo proporcionar ainda tal conhecimento para todos e buscando assim alertar à 
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população e demais elementos de produção do espaço urbano quanto à necessidade de um novo 

direcionamento para o momento de concepção do planejamento urbano das cidades, onde se busque 

por uma cidade para todos, democrática, sem segregações e que se tenha como propósito o 

estabelecimento de um meio com animação urbana onde os indivíduos moradores e visitantes 

possam se apropriar do espaço sem divisões de classes ou divisões territoriais. 
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