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RESUMO 

Para o setor imobiliário a década de 2000 foi marcada por um expressivo crescimento da produção de 

imóveis nas principais cidades brasileiras. Em contrapartida, os anos de 2011 a 2015 registraram uma 

queda de quase 75% dos registros imobiliários na cidade Natal. Paralelamente a essa redução, ocorreu um 

incremento de 25% da frota automobilística da Cidade de Natal, situação, segundo dados do 

Departamento Nacional de Trânsito. O presente estudo tem como objetivo principal estudar o 

comportamento da produção de vagas de garagem nos empreendimentos residenciais verticais registrados 

durante o período de 2000 a 2015, observando-se a tendência de mercado. A pesquisa baseia-se em um 

banco de dados sobre o registro de empreendimentos imobiliários. Para entender a produção de vagas, os 

indicadores número de unidades e número de vagas totais, e os valores ponderados da área privativa e 

número de vagas por unidade, foram relacionados. Em seguida, indicadores tais como percentual da área 

de vagas de automóveis em relação à área real total do apartamento e percentual da área de vagas de 

automóveis em relação à área privativa, foram calculados para medir o impacto da área de garagem nas 

áreas dos apartamentos. Foram feitas análises de tendência através de média móvel e ajuste polinomial. 

As análises apontam que não há variação na quantidade vagas de garagem por unidade habitacional ao 

longo do período, sendo essa variação mais relacionada com a área privativa dos apartamentos. Quando 

comparadas a área destinada aos veículos com a área privativa e área total das unidades, nota-se que não 

há tendência temporal em relação à área de vagas em detrimento a área privativa ou área real total do 

apartamento. 

Palavras-chave: vagas de garagens; automóveis; mercado imobiliário; área privativa; área real 

total;  

 

 

 

 



 

18ª Conferência Internacional da LARES 
São Paulo - Brasil 

26 a 28 de Setembro de 2018 

 

 

The Production of Garages in Real Estate Developments in the City of 
Natal 

ABSTRACT 

For the real estate sector the decade of 2000 was marked by an expressive growth of real estate 

production in the main Brazilian cities. On the other hand, the years 2011 to 2015 registered a fall of 

almost 75% of the real estate records in the city of Natal. In parallel with this reduction, there was an 

increase of 25% in the automobile fleet in Natal, according to data from National Traffic Department. The 

present study has as main objective to study the behavior of the production of parking spaces in vertical 

residential developments registered during the period from 2000 to 2015, observing the market trend. The 

research is based on a database on the registration of real estate developments from the years 2000 to 

2015. To understand the production of parking spaces, the indicators such as number of units and number 

of total vacancies, and weighted values of the private area and number of vacancies per unit, were treated. 

Subsequently, indicators such as percentage of car parking area in relation to the total real area of the 

apartment and percentage of car parking area in relation to the private area were calculated to measure the 

impact of the garage area in the apartment areas. Trend analyzes were performed through moving average 

and polynomial fit. The analyzes indicate that there is no variation in the number of vacant parking lots 

per housing unit over the period, being this variation more related to the private area of the apartments. 

When comparing the area destined to the vehicles with the private area and total area of the units, it is 

noticed that there is no temporal tendency in relation to the area of vacancies in detriment to the private 

area or total real area of the apartment. 

Key-words: parking spaces; automobiles; real estate market; private area; total real area. 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor imobiliário na década de 2000 foi marcada por um expressivo crescimento da produção 

de imóveis nas principais cidades brasileiras. Em contrapartida, os anos de 2011 a 2015 

registraram uma queda de quase 75% dos registros imobiliários na cidade Natal (GUEDES et al, 

2016). Paralelamente a essa redução, ocorreu um incremento de 25% da frota automobilística da 

cidade de Natal, segundo dados do DENATRAN- Departamento Nacional de Trânsito. 

Entre as consequências do aumento da frota veicular na cidade, tem-se a necessidade da 

disponibilidade de vagas de garagens nas edificações. Desse modo, considera-se importante 

entender as relações do espaço destinado a acomodação de automóveis, estudar a produção de 

vagas nos empreendimentos ao longo dos anos, além de avaliar o padrão de comportamento e 

consumo do mercado Natalense. 

A área de vagas de garagem nas edificações pode ser determinada por exigência legal ou, quando 

não há regulamentação vigente, pela demanda de mercado. O Código de Obras e Edificações do 

município de Natal (2004) exige uma quantidade mínima de vagas a depender da natureza do 

empreendimento e da classificação viária de sua localização, sendo pelo menos uma vaga por 

unidade. 

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo principal estudar o comportamento da 

produção de vagas de garagem nos empreendimentos residenciais verticais registrados durante o 

período de 2000 a 2015, observando se a oferta está restrita a legislação ou a demanda de 

mercado. 

Para a análise de tendência, subsidiado por um banco de dados sobre a produção imobiliária nos 

anos de 2000 a 2015, correlacionou-se o número total de vagas de garagem com o total de 

unidades habitacionais produzidas por ano e a área privativa com o número de vagas por 

unidade. Também foi estimada a área destinada para acomodação e circulação de veículos nas 

edificações, observando sua evolução durante o período estudado, e comparado a evolução da 

área real total das unidades. 

Esse estudo é relevante tanto para o mercado de empreendimentos residenciais, ajudando a 

entender as lógicas na produção de vagas de garagem, quanto para o setor público, contribuindo 

para o estudo de mobilidade urbana e de uso e ocupação do solo. 

 

2. METODOLOGIA 

A análise deste artigo baseou-se no de banco de dados sobre o registro de empreendimentos 

imobiliários, na cidade de Natal – RN, cedido por Queiroz (2012), entre os anos de 2000 e 2015. 

Foram utilizados dados relevantes como a quantidade de empreendimentos registrados, número 

de unidades habitacionais por empreendimento, número de vagas por unidade e área privativa. 

Foram considerados, também, os dados de Oliveira (2016), sobre a área de vaga de garagem em 

Natal – RN.  

 

2.1. Tratamento dos dados 

O banco de dados de Queiroz (2012) abrange informações detalhadas sobre as incorporações 

imobiliárias registradas em Natal - RN, entre os anos de 2000 a 2015. Essas informações 

estavam divididas por empreendimento, onde inicialmente os dados foram separados por ano de 

registro. Os empreendimentos residenciais horizontais, comerciais e flats foram excluídos por 

não se adequarem à dinâmica do estudo, mantendo-se apenas os empreendimentos residenciais 
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verticais. Indicadores como número de vagas por unidade habitacional, área privativa, área real 

total que, em algumas incorporações, assumiam mais de um valor, foram reduzidos a um valor 

médio ponderado. 

Com a amostra de 286 empreendimentos determinada, foi contabilizada a quantidade de 

empreendimentos analisados em cada ano, como apresentado na Tab.1. 

 
Tabela 1 – Empreendimentos por ano e total 

Ano Número de 

Empreendimentos 

2000 11 

2001 12 

2002 9 

2003 12 

2004 9 

2005 14 

2006 17 

2007 23 

2008 19 

2009 27 

2010 34 

2011 37 

2012 23 

2013 16 

2014 13 

2015 10 

Total 286 

Fonte: Dados dos cartórios de registro imobiliário 

 

2.2. Determinação das áreas de vagas de garagem 

Os dados de Queiroz (2012), utilizados nesse estudo, registram a quantidade de vagas por 

apartamento, mas não registram as áreas reservadas às vagas e da circulação de automóveis.  

O estudo de Gonçalves, et. al (2014) indicou uma média de 25m² por vaga, porém como 

balizador para a estimativa da área ocupada por cada vaga foi considerado o estudo de Oliveira 

(2016) que define o intervalo de 30 a 36m² de área total de garagem, levando-se em consideração 

áreas de circulação, escadas, rampas, pilares e outras utilidades, baseado na legislação municipal 

de Natal - RN.  

Nessa pesquisa foi adotado o valor de 30 m² por vaga, ou seja, o menor valor do intervalo 

indicado por Oliveira. Assim, para obtenção das áreas destinadas a vaga para veículos nos 

edifícios, multiplicou-se a quantidade de vagas de cada empreendimento pela área adotada 

(30m²).  

2.3. Relação entre as vagas destinadas a garagens e às áreas privativas e áreas reais totais  

O impacto causado pelas vagas de garagem sobre a construção de edifícios residenciais foi 

medido segundo os indicadores, baseados no estudo de Leite Junior (2011): 

- Percentual da área de garagem em relação à área real total (Eq.1): 
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AG/AR = (Agaragem/ Areal total) x 100  

                                                                                                         

- Percentual da área de garagem em relação à área privativa (Eq. 2): 

AG/AP = (Agaragem / Aprivativa) x 100 

                                                                                                     

2.4. Análise dos dados 

Inicialmente para os dados “número de unidades” e “número de garagens” foram construídos 

gráficos utilizando planilhas do Excel, representando a quantidade total para cada ano do período 

de 2000 a 2015, mostrando as alterações dos dados no decorrer dos anos e comparando-os entre 

si. Para o dado “vaga/unidade” foi construído um gráfico de linhas, representando o número 

médio de vagas para cada unidade habitacional no período citado, indicando a tendência do dado 

no intervalo de tempo. As três variáveis foram correlacionadas entre si conectando os gráficos na 

mesma área de plotagem. 

Para as relações “número de unidades x vagas de garagem” e “área privativa (AP) x vagas de 

garagem/unidade”, foram calculadas médias móveis de ordem 5. A média móvel é um 

importante indicador de tendência, ela retira os ruídos representados pelas oscilações mais fortes, 

suavizando os dados, indicando uma tendência sequencial, tornando mais simples entender o 

comportamento do dado no tempo. Tais relações foram representadas por gráficos de linhas. 

Para análise dos indicadores área de garagem e área total (AG/AT) e área de garagem e área 

privativa (AG/AP), foram plotadas curvas de tendência polinomial de ordem 6, para a 

visualização do comportamento dessa relação ao longo dos anos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. A produção de vagas entre os anos 2000-2015 

A relação entre vagas de garagem e número de unidades habitacionais (Fig. 1) pode ser 

observada pelo número médio de vagas por unidade. Durante todo o período, o número de vagas 

é sempre maior que o número de unidades. Em 2011 foi registrada a maior produção, com um 

total de 4543 unidades e 6609 vagas de garagem. 

 

 

 

 

Figura 1– Número de unidades e vagas de garagens por ano 

 

 

 

Fonte: Dados dos cartórios de registro imobiliário 
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O ano de 2013 destaca-se pela maior relação vaga/unidade (2,1), seguido de uma queda nesse 

valor nos próximos dois anos. 

Esse indicador está diretamente ligado ao porte do empreendimento, já que se espera que quanto 

maior a área privativa da unidade, maior é o número médio de vagas por unidade. A relação 

entre o número de vagas por unidade e a área privativa pode ser observada no Tab. 2. Essa 

relação é menor no ano de 2006 (1,2), ano que também apresenta a menor média de área 

privativa, seguido do ano de 2010 (1,3), o que pode ser explicado pela reduzida área privativo 

das unidades financiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, destinado à produção de 

habitações para a população de renda mais baixa, lançado em 2009. 

Tabela 2 – Número de unidades e número de vagas por porte de área privativa 

Até 100m² Mais de 100m² 

Unidades Vagas Vagas/Unid Unidades Vagas Vagas/Unid 

20.228 26.295,4 1,3 5.905 13.729,9 2,3 

Fonte: Dados dos cartórios de registro imobiliário 

3.2. Tendências 

3.2.1. Número de unidades versus vagas de garagem 

Através dos gráficos a seguir (Fig. 2), de média móvel de ordem 5, é possível observar uma 

tendência no comportamento dos dados em análise no período estudado. 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Dados dos cartórios de registro imobiliário 

Nota-se que a produção de unidades habitacionais apresenta a mesma tendência de 

comportamento que a produção de vagas de garagem. Percebe-se um crescimento considerável 

na produção de unidades habitacionais nos anos de 2002 a 2009, mantendo-se estável até 2011 

quando se inicia o declínio da produção. A produção de vagas de garagem seguiu exatamente o 

mesmo comportamento, concluindo-se assim, que não houve mudanças no padrão de vagas de 

garagem em empreendimentos residenciais verticais no período de 2000 a 2015. 

Figura 2 – Comparativo da evolução da produção de unidades habitacionais com a produção de vagas de garagem 

na cidade de Natal.   
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3.2.2. Área privativa versus vagas de garagem/unidade  

Observa-se nesse caso que, apesar das oscilações de área privativa no período estudado, o dado 

vaga/unidade mantém-se constante (Fig. 3). Na tendência de evolução da área privativa percebe-

se uma queda acentuada no tamanho das unidades nos anos de 2002 a 2005 e um leve 

crescimento entre 2005 e 2009, voltando a cair até o ano de 2011, mantendo-se estável até 2013. 

Em paralelo a dinâmica do padrão de vagas de garagem por unidade habitacional se mantém 

praticamente constante durante os anos, tendo apenas um suave declínio entre 2002 e 2005, 

compatível com a diminuição do tamanho das unidades no mesmo intervalo de tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Área privativa e área real total versus área de garagem 

A Fig. 4 apresenta a curva de tendência polinomial de ordem 6, calculadas pelo Microsoft Excel, 

do período de 2000 a 2015, quanto a destinação de vagas de garagem em edifícios residenciais 

verticais na cidade de Natal. Nota-se que tanto para o indicador AG/AP quanto para o indicador 

AG/AT, os valores movem-se em séries de altos e baixos, demonstrando que não há tendência 

temporal em relação a área de vagas em detrimento a área privativa ou área real total do 

apartamento.  

Figura 3 – Evolução da área privativa das unidades habitacionais comparada ao padrão do número de vagas de 

garagem por unidade habitacional em Natal. 

Fonte: Dados dos cartórios de registro imobiliário 
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Figura 4 - Evolução das áreas destinadas a garagens nos edifícios verticais em Natal 

 

Fonte: Dados dos cartórios de registro imobiliário 

4. CONCLUSÕES 

Através da análise dos resultados foi possível concluir que o número de vagas e o espaço 

destinado aos automóveis nos empreendimentos residenciais verticais não acompanharam o 

aumento da frota automobilística em Natal. Os números de vagas por unidade habitacionais são 

proporcionais à área privativa, seguindo o que é estabelecido na legislação do município. 

Os parâmetros utilizados nessa pesquisa para verificar a tendência da produção de vagas de 

garagens nos empreendimentos podem ser utilizados para uma atualização periódica desse 

estudo. Porém, outras pesquisas podem ser feitas, relacionando outros parâmetros, como por 

exemplo o número de vagas com número de suítes e dormitórios.   
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