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RESUMO 

Este estudo tem como tema o reassentamento de famílias em projetos de habitação 

de interesse social. As experiências verificadas na trajetória de implementação de 

programas e projetos habitacionais em Natal evidenciam lacunas quanto à adoção 

dos princípios do Direito à Moradia, notadamente no que diz respeito à permanência 

das famílias na mesma área ou no seu entorno. A partir dessa questão, busca-se 

na presente pesquisa avaliar o deslocamento de famílias ocorrido 

no Projeto Planalto/DETRAN, relacionando os aspectos de inserção urbana e 

satisfação do morador. As referencias teórico conceituais se colocam: (i) no âmbito 

da avaliação de Programas e Projetos, com referências aos trabalhos de Sônia 

Draibe e Figueiredos (ii) no âmbito dos aspectos de inserção urbana e inclusão 

social. Nesse sentido destaca-se a vertente do Direito À Cidade a partir de autores 

como H. Lefebvre e de pesquisadores que focalizam a realidade das cidades 

brasileiras como Adauto Lúcio Cardoso, produções do Ministério das Cidades e 

Lefebvre, Nelson Saule Júnior. A abordagem do tema do deslocamento de famílias 

em programas habitacionais considerou-se ainda os estudos de Rosana Denaldi, 

Nabil Bonduk, Ermínia Maricato e Lícia Valladares. Como conclusão pode-se inferir 

que os procedimentos de deslocamentos de famílias no âmbito do projeto Planalto II 

não contemplaram princípios da Função Social da Propriedade Urbana (FSPU), não 

efetivando princípios da moradia digna e do Direito à Moradia e o Direito à Cidade. 

 

Palavras-chave: avaliação, reassentamento, direito à cidade, projeto de Habitação 

de Interesse Social. 



ABSTRACT 

This study entitled the dislocation of families in housing projects of social interest. 

The experiments verified in the trajectory for the implementation of housing programs 

and projects in Natal highlight gaps in the adoption of the principles of the Housing 

Rights and, particularly with regard to the permanence of families in the same area or 

in the vicinity. From this point, is evaluated the dislocation of families occurred in 

Planalto Project / DETRAN, relating aspects of urban integration and resident 

satisfaction. The conceptual theoretical references are: (i) within the assessment of 

programs and projects, with references to the works of Sonia Draibe and Figueiredos 

(ii) under the aspects of urban integration and social inclusion. In this sense stands 

out aspect of the Rights to the City, from authors such as H. Lefebvre and 

researchers who focus on the reality of Brazilian cities like Adauto Lúcio Cardoso, 

productions from the Ministry of Cities and Lefebvre, Nelson Saule Júnior. 

Addressing the issue of displacement of families in housing programs also 

considered studies Rosana Denaldi Nabil Bonduk, Erminia Maricato Valladares and 

Lycia. In conclusion one can infer that resettlement procedures within the framework 

of the project Plateau II not contemplated principles of Urban Property's Social 

Function (FSPU), not effecting the principles of decent housing and the right to 

housing and the right to the city. 

  

Keywords: evaluation, resettlement, right to the city, social interest housing project 
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INTRODUÇÃO  

A presente dissertação tem como tema a avaliação dos procedimentos de 

reassentamentos de famílias nos projetos de Habitação de Interesse Social (HIS), 

considerando a experiência do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

implementado em Natal no ano de 2008.  

O interesse por esse tema é proveniente da participação da autora na 

pesquisa sobre a avaliação do Programa de Aceleração do Crescimento PAC1 e sua 

experiência profissional junto à Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e 

Projetos Estruturantes (SEHARPE) com o projeto Planalto II (PAC), situado na Zona 

Oeste de Natal. Este projeto complementou o conjunto Leningrado e criou o conjunto 

habitacional Santa Clara, os quais receberam moradores deslocados de seis 

assentamentos precários oriundos de diversas áreas da cidade (Figura 1).  

As famílias foram para os citados conjuntos habitacionais em junho de 2009, 

evidenciando problemas relativos à inserção urbana, principalmente, quanto ao 

acesso ao transporte público e aos equipamentos de saúde, educação, entre outros.   

 

 

 

 

 

 

                                            

1 Este estudo do PAC foi uma iniciativa do Ministério das Cidades – Mcidades - através do Observatório 

das Metrópoles e buscou compreender especificidades do processo de formulação e implementação das ações 

do programa em todo território nacional, tendo como referência os princípios e diretrizes da Política Nacional de 

Habitação (2004), em processo de implementação no país a partir de 2003.  
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Figura 1: Espacialização dos assentamentos precários deslocados e os conjuntos 

habitacionais para onde foram deslocados. 

 

Fonte: SEMURB, 2013. Nota: reelaborado por Débora Youchoubel, 2014  

Assim, observando essa experiência, verificou-se que o reassentamento de 

famílias para áreas distantes dos locais de origem demonstra semelhanças com as 

remoções ocorridas nas décadas de 1960 e 1970, conforme análise de Valladares 

(2005):  

Planalto II 
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Cheguei ao Rio em 1964, ano do Golpe Militar. O governador Carlos 
Lacerda, do recém-criado Estado da Guanabara, virava a cidade de cabeça 
para baixo, no intuito de mostrar que a Cidade Maravilhosa, apesar de 
haver perdido o posto de capital federal, não deveria deixar de se 
modernizar, nem de assumir ares de grande metrópole. As obras do Aterro 
do Flamengo causavam terríveis engarrafamentos, e nos meus primeiros 
meses de PUC, no trajeto diário do bairro de Fátima até a Gávea, assisti 
durante vários dias à favela do Pasmado sendo removida, imagens que me 
marcariam para sempre. Tratores avançando e destruindo os barracos 
enquanto famílias eram relocadas às pressas, em caminhões, ao mesmo 
tempo em que vigiavam seus poucos pertences. Questionando as decisões 
do governador, a FAFEG (Federação das Associações de Favelas do 
Estado da Guanabara) tentava reagir sem sucesso às remoções para às 
longínquas Vila Kennedy e Vila Aliança. (VALLADARES, 2005, p.14)  

De acordo com Villaça (2001), esse procedimento contribuiu para a 

construção socioespacial intraurbana nas cidades brasileiras onde o capital 

determina quem tem acesso às áreas privilegiadas dotadas dos investimentos 

públicos em infraestrutura básica, equipamentos e serviços.   

Exemplos dessa forma de atuação das Políticas Habitacionais no Brasil estão 

presentes em diversas cidades do país como Manaus, Belém, Porto Alegre, Curitiba, 

Santos, Recife e Rio de Janeiro conforme estudos de Maricato (2001), outros de 

Villaça (2001) e Nabil Bonduki (1998).  

Na trajetória dos projetos habitacionais, verificou-se que as justificativas para 

a promoção das remoções assumem conotações distintas de acordo com o período 

histórico.  No início do século XX, por exemplo, o higienismo respaldou 

ideologicamente as ações de retirada das famílias sob o argumento de educação 

sanitária (BONDUKI, 1998). Os projetos do período modernista implicaram 

igualmente em deslocamento das famílias, objetivando a modernização das cidades, 

conforme exposto por Valladares (2005).  

A política habitacional desenvolvida pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) 

entre as décadas de 1960 e 1980 resultou, novamente, em processos de 

periferização nas cidades brasileiras. Uma pesquisa sua identificou que menos de 

10% dos terrenos adquiridos para a construção de conjuntos estavam dentro da 

malha urbana ou próximos a ela e eram dotados de acesso à infraestrutura básica e 

serviços (SERPA apud MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009, p.39-40). 
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Dessa forma, historicamente, constatou-se que as políticas de habitação têm 

concorrido para o processo de deslocamento das camadas mais pobres para a 

periferia em favor do embelezamento das cidades em busca de ares de 

modernidade, o que Maricato (2001) chamou de Urbanismo “à moda” da periferia. 

Neste sentido, Cardoso (2006) ressalta que:  

(...) Essa política de remoção, desenvolvida em várias cidades brasileiras na 
primeira metade da década de 70, irá sofrer duras críticas também de 
pesquisadores brasileiros que mostram como o deslocamento destas 
populações para regiões periféricas desmantelava as redes de sociabilidade 
locais e dificultava o acesso ao trabalho, produzindo enormes problemas 
sociais e, em médio prazo, a volta para a favela. (CARDOSO, 2006, p.6) 

Contudo, princípios e mecanismos para efetivação do Direito à Moradia, que 

demarcam novos pressupostos para a Política de Habitação de Interesse Social, 

foram instituídos na Constituição brasileira, evidenciando estruturas para mudanças 

nessas práticas de remoção no processo de redemocratização do Estado brasileiro 

a partir da década de 1980. Os artigos 182 e 183 da Constituição Federal (BRASIL, 

2008) reconheceram os Direitos à Moradia e à Cidade, instituindo o princípio da 

função social da propriedade. Estes foram materializados na Agenda Habitat com 

destaque para a defesa do Direito à Moradia como um direito humano, conforme 

Rolnik e Júnior (1996) e Chaffun (1996) apresentam sobre a esfera internacional. 

Por conseguinte, o Estatuto da Cidade regulamentou estes artigos constitucionais 

em 2001 com vistas à sua aplicação e orientando os princípios da Política Nacional 

de Habitação (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004). 

Nesse contexto, reafirmou-se o interesse da autora quanto aos estudos de 

avaliação de HIS em Natal, pelo seu contato com a experiência do projeto Planalto II 

(PAC), o qual problematiza a adoção de procedimentos desse Programa para o 

deslocamento de moradores de regiões da cidade distantes dos seus locais de 

origem em período recente.  Assim, questiona-se de que maneira os resultados dos 

processos de reassentamentos do projeto Planalto II articulou a questão fundiária e 

considerou os princípios do direito à Moradia Digna e à Cidade. 

A pesquisa parte da premissa de que as ações de reassentamentos de 

famílias do projeto Planalto II implicaram em violações do Direito à Moradia e à 
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Cidade, verificando-se fragilidades quanto à inserção urbana e satisfação do 

morador.  

Dessa forma, tomam-se como objeto de estudo os procedimentos de 

deslocamento de famílias em projetos de HIS (PAC), em Natal, relacionado aos 

aspectos de inserção urbana e satisfação do morador.   

O objetivo principal é avaliar os procedimentos de reassentamento de famílias 

adotados no projeto Planalto II, por meio da caracterização do processo de inserção 

urbana e satisfação do morador.  

Para tanto, buscou-se: 

a) Conhecer a trajetória de elaboração e implementação do projeto de 

reassentamento de famílias do Planalto II; 

b) Identificar os elementos de inserção urbana no processo de 

reassentamento de famílias do projeto Planalto II, considerando as 

condições de infraestrutura urbana, mobilidade, qualidade ambiental, 

regularização fundiária;  

c) Conhecer a satisfação do morador quanto à moradia, espaço público e 

serviços urbanos. 

Nesta pesquisa priorizaram-se como referências para avaliação do 

reassentamento de famílias no projeto Planalto II, inicialmente, notas conceituais 

sobre avaliação de programas e projetos e, em seguida, estudos e abordagens 

relativas ao reassentamento de famílias em programas habitacionais.  

Com base nesses fundamentos a dissertação está estruturada, além da 

introdução em três partes principais cada uma correspondente a um capítulo. Na 

primeira parte, apresentam-se os fundamentos teóricos e conceituais que orientam o 

estudo das ações de reassentamentos de famílias em projetos habitacionais. Na 

segunda parte, apresenta-se a análise dos levantamentos empíricos da etapa do 

antes e durante do referido projeto de reassentamento, a qual é seguida do 

diagnóstico da situação atual dos conjuntos formados pelo projeto habitacional em 

questão, também denominada: Diagnóstico Ex-post. Por fim, na terceira parte, 



28 

Reassentamentos de Famílias em Projetos de Habitação Social: 
uma avaliação de procedimentos e resultados do projeto Planalto II, Natal/ RN 

 

conclui-se com a avaliação dos resultados desse processo de reassentamento, 

conforme melhor apresentado na Figura 2.  

Figura 2: Organograma de etapas da avaliação. 

 

Fonte: Diógenes, 2014. 

Os procedimentos adotados no levantamento de dados da segunda etapa 

contemplaram a análise de documentos como Plano de Trabalho, Plano de Trabalho 

Técnico Social e Plano de Reassentamento/Remanejamento da proposta, que 

embasaram o projeto na sua fase de elaboração. A fim de conhecer o contexto de 

elaboração, além dos documentos, também foi realizada uma reconstituição da 

condição dos assentamentos no período de elaboração do projeto. Além disso, foi 

analisada a condição de viabilidade de implementação de empreendimentos 

habitacionais no entorno deles, a fim de verificar a possibilidade de permanência na 

área no período da elaboração. Tais estudos de cada assentamento foram 

catalogados e encontra-se em apêndice no caderno II desta dissertação. 
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 Na fase de implementação, também denominada de “o durante” uma vez que 

representa o desenvolvimento do projeto, foram analisados todos os documentos 

registrados na SEHARPE sobre o andamento do mesmo assim como ofícios, 

relatórios de obra e de execução do trabalho social.  

Em ambas as fases, “o antes” e “o durante”, foram aplicadas entrevistas, com 

os projetistas, demais técnicos da gestão municipal (secretários, engenheiros, 

assistentes sociais), moradores e lideranças comunitárias, visando obter dados dos 

diversos atores sociais envolvidos com o projeto, a fim de complementar e confirmar 

das informações colhidas. Tais documentos e entrevistas encontram-se catalogados 

e compilados no caderno II desta dissertação, o qual consiste nos apêndices e 

anexos desta avaliação.  

Para a realização do diagnóstico referente à situação atual dos conjuntos 

habitacionais formados pelo projeto Planalto II, também reconhecida como “o 

depois”, utilizaram-se dois eixos de análise: Moradia e Inserção Urbana e Satisfação 

do Morador. 

A análise dos indicadores foi feita a partir dos levantamentos de dados no 

local e em instituições correlatas. Além disso, foi aplicado um formulário aos 

moradores, com o objetivo de aferir dados complementares dos eixos Moradia e 

Inserção Urbana e, principalmente, obter dados sobre a satisfação do morador 

quanto à sua condição de moradia atual e situação anterior nos assentamentos de 

origem.  

Tal formulário foi composto de questões fechadas, dividido em quatro partes. 

Inicialmente, tem-se um quadro de questões para atualizar os dados cadastrais dos 

entrevistados com o objetivo de identificar o público alvo. Depois, foram inseridas as 

questões relativas à Satisfação do Morador. Ao final, estão postos questionamentos 

para complementar informações do eixo Moradia Inserção Urbana. Quanto aos 

Procedimentos adotados para leitura Comunitária do projeto, destaca-se a 

realização de entrevistas abertas em todas as etapas, no intuito de conhecer a visão 

das lideranças comunitárias envolvidas no processo. Utilizou-se ainda a aplicação 

de formulário junto aos moradores do Santa Clara e Leningrado. Neste sentido, 

foram entrevistadas lideranças das comunidades e representantes do Movimento 
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Liberal de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), o qual esteve presente na 

mobilização e reivindicação do projeto Planalto II; o grupo político de Tatinha2, 

atuante no Conjunto Leningrado e alguns moradores do Conjunto Santa Clara. 

Vale ressaltar que os documentos consultados para esta avaliação constam 

nos apêndices, além de outras informações não inclusas no corpo do texto, tais 

como: relação de todos os indicadores utilizados, ficha resumo dos assentamentos, 

estudos de implantação, quadros de catalogação dos documentos de 

implementação e formulário aplicado na análise de satisfação do morador. 

                                            
2
  Apelido da moradora do Leningrado líder do único grupo social encontrado. 
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1 CONSTRUINDO CAMINHOS PARA AVALIAR OS 

PROCEDIMENTOS DE DESLOCAMENTOS DE FAMILIAS EM 

PROJETOS DE HIS 

Nessa construção estão comtempladas o estudo conceitual das duas 

temáticas convergentes nessa dissertação: a avaliação de programas e projetos e 

abordagens relativas ao reassentamento de famílias em programas habitacionais.  

No campo da Avaliação de Programas e Projetos, priorizou-se o trabalho de 

Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), pesquisadores que apresentam fundamentos 

teóricos referentes à avaliação de politicas públicas.  Foram utilizados, ainda, os 

estudos de Draibe (2001) e Figueiredos (1986) quanto às referências sobre critérios 

de avaliação. Considerando a pesquisa aplicada, destaca-se a produção do 

Ministério das Cidades com referências à Matriz de Avaliação [2004?].   

Sobre o reassentamento de famílias em programas habitacionais, colocam-se 

fundamentos sobre o acesso a terra urbana, articulando conceitos trabalhados por 

Harvey (apud MORAIS; VENTURATO, 2013), e sobre a relação do homem com o 

espaço, a partir de Lefébvre (2001), e suas conexões com os Direitos Humanos. 

Nessa perspectiva, destacam-se também as reflexões de Cardoso (2003) e Saule 

Júnior (2005), evidenciando-se conceitos sobre a Função Social da Propriedade 

Urbana (FSPU e do Direito à Cidade, que embasam o princípio da Moradia Digna. 

Verifica-se a aplicação desses conceitos no âmbito do marco regulatório do Direito à 

Moradia, com destaque para Agenda Habitat, evidenciando-se conceitos de moradia 

adequada. No âmbito municipal, referencia-se o Plano Diretor de Natal em suas 

definições e instrumentos acerca da Função Social da Propriedade. Considerando a 

questão do reassentamento de famílias a partir da experiência da política 

habitacional brasileira, são referências principais os estudos de Bonduki (1998), 

Maricato (2001), Kowarick (1979) e Valladares (2005). Para análise das questões 

urbanísticas dos assentamentos precários, priorizam-se os conceitos trabalhados 

por Rosana Denaldi (2010).  

Isto posto, apresentam-se a seguir referências conceituais sobre avaliação de 

programas e projetos. 
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1.1. AVALIAÇÃO DE PROJETOS: NOTAS CONCEITUAIS  

Em uma aproximação conceitual sobre avaliação, identificaram-se autores 

como Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) que evidenciam a necessidade de 

relacionar objeto de análise e critérios de determinação de valor ou mérito. 

Falando nos termos mais simples que é possível empregar, acreditamos 
que avaliação é a determinação do valor ou o mérito de um objeto de 
avaliação (seja o que for que estiver sendo avaliado). Uma definição mais 
extensa diria que avaliação é identificação, esclarecimento e aplicação de 
critérios defensáveis para determinar o valor (valor ou mérito), a 
qualidade, utilidade, a eficácia ou a importância do objeto avaliando em 
relação a esses critérios. (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, 
p.35, grifo nosso). 

Tais autores alertam para a distinção entre avaliação formal e informal. 

Consideram que a avaliação formal adota uma metodologia científica para sua 

implementação, ao contrário da análise informal que não se utiliza de método e nem 

de critérios de análise. Com essa mesma concepção Draibe (2001) denomina 

“pesquisa de avaliação” aos processos de avaliação formal e explicita critérios para 

essa avaliação referenciando o seu Tipo e Natureza. Quanto aos Tipos de avaliação, 

a autora infere que podem ser classificadas em ex-ante ou ex-post. Quanto à 

Natureza, podem ser de Resultado ou de Processo.  

 Esses conceitos embasam o presente estudo. Para a avaliação dos 

procedimentos de reassentamento de famílias no Projeto Planalto II, adota-se o Tipo 

de avaliação ex-post, com a Natureza de uma avaliação de Resultados.      

Segundo a autora, o Tipo de avaliação ex-post é feita concomitante ou depois 

da implantação do Programa. Por similiaridade, adota-se na presente pesquisa a 

avaliação ex-post do Projeto, delimitando-se a fase posterior da sua implantação, 

que se expressa na avaliação de resultados.   

Ressalta-se que, apesar do estudo focalizar a fase posterior da implantação 

do projeto, realizam-se leituras e análises das etapas de elaboração e 

implementação do projeto, visando caracterizar o contexto em que o projeto foi 

gestado. 
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Sobre a Natureza da Avaliação, entende-se que avaliação de resultados 

delimitada no presente estudo abrange a leitura do alcance dos objetivos do projeto, 

buscando conhecer em que medida se deram os impactos e efeitos pretendidos 

destes para o atendimento dos objetivos pré-estabelecidos, conforme define Draibe 

(2001). 

É comum e frequente que se queira saber, dos programas, se estes 
cumpriram seus objetivos. Na verdade, é mais do que isso: quer-se saber o 
quanto e com que qualidade seus objetivos foram cumpridos. A pesquisa de 
avaliação que pondera responder adequadamente a essa pergunta é a 
avaliação de resultados, no sentido amplo. (DRAIBE, 2001, p.19). 

Segundo a autora, qualquer natureza de avaliação, seja de processo ou de 

resultado, deve agregar indicadores de eficácia, eficiência e efetividade3.  No 

presente estudo, delimita-se o indicador de efetividade definida por Figueiredo 

(1986) como a escolha de critérios qualitativos sob uma análise dos impactos e 

efeitos. O autor infere que a avaliação de efetividade pode ser classificada em 

efetividade objetiva, subjetiva e substantiva. 

 A efetividade objetiva é o critério de aferição da mudança quantitativa 
entre o antes e o depois da execução do programa. O critério de avaliação 
efetividade subjetiva têm sido cada vez mais usado na medida em que o 
conceito de Bem-Estar Social tem sido desdobrado em suas dimensões 
materiais, psicológicas e culturais. Nesse sentido a efetividade subjetiva 
torna-se o critério de aferição de mudanças psicológicas, de mudanças nos 
sistemas de crenças e valores e, notadamente, tem a função de aferir a 
percepção da população sobre a adequação dos resultados objetivos dos 
programas aos seus desejos, aspirações e demandas. Ou seja, o nível de 
Bem-Estar Social tem de ser julgado por esta dimensão subjetiva também. 
A efetividade substantiva é, por sua vez, o critério de aferição de 
mudanças qualitativas nas condições sociais de vida da população-alvo. 
(FIGUEIREDO, 1986, p.116-117, grifo nosso).  

Com base nessas definições, delimita-se a avaliação de efetividade objetiva 

como critério de avaliação que se adequa melhor aos objetivos desta pesquisa.   

                                            

3
 Eficácia do objeto avaliado deseja aferir se o programa ou o projeto cumpriu as metas 

estabelecidas no princípio. A eficiência diz respeito à aferição da relação custo benefício. Nos casos 
da avaliação de políticas, programas e projetos a análise da eficiência relaciona não apenas os 
benefícios materiais tangíveis com os custos empreendidos, como também os benefícios sociais 
conseguidos. (DRAIBE, 2001, p.36). 
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1.2. REASSENTAMENTOS DE FAMÍLIAS EM PROJETOS 
HABITACIONAIS: VISÕES E CONCEITOS 

Para Lefébvre (2008) a análise da relação do homem com o espaço ocorre a 

partir de uma visão dialética dos aspectos físicos, sociais, políticos e econômicos, 

considerando o tempo em que estas relações ocorreram. Para construir essa 

compreensão, Lefébvre define cada aspecto dessa relação antes de relacioná-los. 

A leitura dos aspectos físicos, chamada de “a inteligível”, possibilita a 

compreensão da forma pura do espaço  

O espaço é a forma pura, a transparência, a inteligibilidade. Seu conceito 
exclui a ideologia, a interpretação, o não-saber. Nessa hipótese, a forma 
pura do espaço, desembaraçada de todo conteúdo, (sensível, vivido, 
prático) (...) (Lefébvre, 2008, p.41).  

Quanto à análise dos aspectos sociais, este deve estar relacionados aos 

aspectos políticos, possibilitando o conhecimento sócio-espacial de cada lugar.  

O espaço não seria nem um ponto de partida (ao mesmo tempo mental e 
social, como na hipótese filosófica), nem um ponto de chegada (um produto 
social ou o lugar dos produtos), mas um intermediário em todos os sentidos 
desse termo, ou seja, um modo e um instrumento, um meio e uma 
mediação. Nessa hipótese, o espaço é um instrumento político 
intencionalmente manipulado, mesmo se a intenção se dissimula sob as 
aparências coerentes da figura espacial. (Lefébvre, 2008, p.44) 

Por fim, acrescentando-se as relações sociais de produção à leitura dos 

aspectos físicos conjugados ao conhecimento social e político ter-se-ia a completa 

compreensão do espaço, uma vez que as análises das variáveis relacionadas se 

complementam, conferindo maior clareza à leitura. 

(...) O espaço estaria essencialmente ligado à reprodução das relações 
(sociais) de produção. Noutras palavras, essa teoria envolve a terceira 
hipótese levando a análise mais longe, modificando-a um pouco. Para 
compreendê-la, é preciso, tomar como referência a reprodução das relações 
de produção, e não a produção no sentido restrito dos economistas,(...) O 
espaço seria desse modo, uma espécie de esquema num sentido dinâmico 
comum às atividades diversas, aos trabalhos divididos, à cotidianidade, às 
artes, aos espaços efetuados pelos arquitetos e pelos urbanistas. (Lefébvre, 
2008, p.48) 
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Outro conceito que articula a relação do homem com o espaço é o de 

“assentamentos humanos”. Negrão, J. (1997) o define como produto da interação 

entre o espaço e a população, sob um processo dinâmico e contínuo. 

A forma concreta de um assentamento humano resulta de um conjunto 
amplo de características referentes a uma região particular, definindo de 
forma coerente como a população ocupa esse espaço; tal ocupação é 
determinada pela acção de diversos factores salientando-se como 
principais, por um lado, as condições naturais e de recursos (solo, as fontes 
de água, topografia, etc.) e, por outro, a forma como são organizadas a 
produção das condições de vida dessa população; o conjunto de tais 
factores e características determinam um assentamento concreto particular, 
ou um padrão de assentamento.(...) Portanto, os assentamentos humanos 
e a forma como se organizam no espaço são fenômenos dinâmicos que 
adquirem características próprias de acordo com o desenvolvimento socio-
econômico e cultural do grupo humano, das condições naturais, da 
estabilidade e instabilidade políticas, do quadro legal e de organização 
político-administrativa territorial e da forma como o grupo humano se 
relaciona com a terra. Negrão et. Al (1997:7) 

Ressalta-se que o assentamento precisa ser compreendido no tempo, ou 

seja, em sua dimensão histórica, considerando dinâmicas e processos de formação 

e consolidação. 

Nos termos da Agenda Habitat (1999), o conceito de “assentamento” articula 

o princípio da igualdade de todos no acesso à moradia e às condições adequadas 

de vida, definido assim “assentamentos humanos equitativos”. 

Assentamentos humanos eqüitativos são aqueles em que todas as pessoas, 
sem discriminação de qualquer tipo quanto à raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, propriedade, 
nascimento ou outro status, têm acesso igual à moradia, infra-estrutura, 
serviços de saúde, água e alimentação adequadas, educação e espaços 
abertos. Além disso, tais assentamentos humanos proporcionam 
oportunidades iguais para uma vida produtiva e escolhida livremente, igual 
acesso a recursos econômicos, incluindo o direito à herança, à posse de 
terra e outras propriedades, crédito, recursos naturais e tecnologias 
apropriadas; oportunidades iguais para o desenvolvimento pessoal, 
espiritual, religioso, cultural e social; oportunidades iguais para a 
participação em processos decisórios, direitos e obrigações iguais no que 
diz respeito à conservação e ao uso dos recursos naturais e culturais; e 
igual acesso a mecanismos de garantia de que direitos não serão violados. 
O maior poder às mulheres e sua total participação em bases de igualdade 
em todas as esferas da sociedade – seja rural ou urbana – são 
fundamentais para o desenvolvimento de assentamentos humanos 
sustentáveis.(FERNANDES, 2003) 
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Nessa perspectiva, “assentamentos humanos” é um conceito que relaciona o 

campo dos direitos. 

Segundo Lefebvre (2001, p.116), os diversos tipos direitos surgem entre as 

contradições da sociedade, as quais vão da socialização completa e valorização 

plena do coletivo sobre o individual ao extremo da segregação generalizada. 

Entretanto, apesar dos aprendizados com as guerras e as lutas da classe operária, 

ainda não se tem o exercício pleno desses direitos ao ponto de serem rotineiros e 

imersos aos costumes. 

No tocante ao Direito à Cidade, este passa a ser uma necessidade humana, 

haja vista a promoção de hábitos tão arraigados que “Os urbanos transportam o 

urbano consigo, ainda que não carreguem a urbanidade!” (Lefebvre, 2001, p.117). A 

vida nas cidades transforma os costumes dos seus residentes se opondo ao 

cotidiano do campo. Por isso, Lefebvre intitula o homem urbano como um ser 

“contrário a uma ruralidade sem posses” no caso extremo da miséria do habitante. 

Nessa construção, afirma que a reivindicação da natureza, o desejo de aproveitar 

dela, são desvios do direito à cidade e exemplifica este direito por algumas formas 

ou práticas. 

Através de surpreendentes desvios - a nostalgia, o turismo, o retorno para o 
coração da cidade tradicional, o apelo das centralidades existentes ou 
recentemente elaboradas- esse direito caminha lentamente. (Lefébvre, 
2001, p.117)  

Sob estes argumentos, Lefebvre define que: 

O direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita 
ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à 
vida urbana, transformada, renovada. Pouco importa que o tecido urbano 
encerre em si o campo e aquilo que sobrevive da vida camponesa 
conquanto que “o urbano”, lugar de encontro, prioridade do valor de uso, 
inscrição no espaço de um tempo promovido à posição de supremo bem 
entre os bens, encontre sua base morfológica, sua realização prático-
sensível. (Lefébvre, 2001, p.118) 

Cabe destacar que o exercício do direito à cidade é a permissão da realização 

prático-sensível da vida urbana em que se processa os encontros, a utilização do 

espaço em sua localização morfológica.  
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Identifica-se, ao refletir sobre o deslocamento de famílias em projetos de HIS 

a partir desses conceitos e da observação empírica sobre a implementação dos 

projetos habitacionais no país, uma diversidade de termos utilizados para designar 

esse procedimento, a exemplo de “Reassentamento”, “Remanejamento”, 

“Remoção”, entre outros. Esses termos articulam a maneira de se nomear o 

processo de fixação e pertinência das pessoas com o espaço das moradias, a 

exemplo da relação “assentamento – reassentamento ou relocação” ou, em outra 

perspectiva, remetem à ideia de processos radicais de retirada das pessoas do seu 

meio de sociabilidade, a exemplo da “remoção”. Autores como Bonduki (1998), 

Maricato (2001) e Valadares (2005), evidenciam que, na Política Habitacional 

Brasileira, o deslocamento de famílias em programas habitacionais, historicamente, 

implicou em processos de segregação e exclusão social. Nesse contexto, o termo 

“remoção” informa não só sobre a retirada das famílias do seu local de origem, mas 

notadamente sobre a destituição de direitos relativos ao acesso a terra urbanizada.   

De acordo com Cardoso (2007), as “remoções” foram adotadas 

indiscriminadamente, como solução para os projetos habitacionais promovidos 

desde o início do séc. XX, com auge na dec. 1960 e 1970. Estes, comumente, 

retiravam (por isso o uso do termo remoção) comunidades de seus locais de 

assentamento para áreas afastadas.  

A higienização das vilas, cortiços e todos os tipos de moradia da classe 

trabalhadora foi adotada no início do séc. XX, principalmente no Rio de Janeiro. O 

higienismo fomentava estas iniciativas e respaldava ideologicamente as ações de 

retirada das famílias, permitindo os processos de remoção. As medidas tomadas 

eram pontuais e não tinham a intenção de atuar na solução do problema 

habitacional. A família era removida e a unidade habitacional demolida, nos casos 

extremos, quando a limpeza não era suficiente, conforme Bonduki (1998). 

Os agentes da ordem sanitária não hesitaram em invadir casas, remover 
moradores (doentes ou não), desinfetar móveis e objetos pessoais, demolir 
e queimar casebres, isolar quarteirões, prender suspeitos, atacar focos. 
(BONDUKI, 1998, p.31, grifo nosso) 

O processo de urbanização brasileiro foi iniciado nos anos 1940 e 

intensificado a partir da década de 1960, sendo uma das maiores taxas de 
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urbanização do mundo. Assim, a impossibilidade do estado brasileiro de abrigar, em 

tão pouco tempo, tamanha explosão demográfica nas cidades, dentro da estrutura 

de mercado imobiliário de base capitalista, limitou o acesso a terra à população 

pobre, que já migrava do campo por não ter conseguido um pedaço de chão desde a 

lei de terras de 1850. As vilas proletárias foram iniciativas de gerenciamento da 

questão habitacional na dec. de 40, após a remoção dos cortiços no início do séc. 

XX, porém em pequena quantidade. A produção habitacional mais expressiva se 

deu com a criação do Banco Nacional de Habitação - BNH e o Sistema Financeiro 

de Habitação SFH em 1964. Entretanto, o BNH não impulsionou a democratização 

do acesso à terra urbana desde a abertura do financiamento imobiliário de 1964, 

uma vez que a promoção do financiamento foi priorizada para as classes médias e 

altas (MARICATO, 2001, p.21).  

Dessa forma, o mercado da habitação não se abriu para a maioria da 

população gerando o aumento da favelização.  As favelas eram estigmatizadas e 

consideradas manchas na paisagem urbana, sendo recomendada sua extinção 

desde as décadas de 1920 e 1930, o que vai se acentuar nas décadas seguintes, 

principalmente em 1960 e 1970, quando ocorre o auge das remoções (CARDOSO, 

2002). As remoções consistiam na retirada, de forma arbitrária, dos barracos da área 

de interesse da elite, sob justificativa técnica unidirecional, alegando necessidade de 

grandes obras de infraestrutura e modernização das cidades, as quais conduziam as 

famílias, nesse período, para projetos habitacionais na periferia. Dentre esses 

projetos, os mais conhecidos são a Villa Kennedy e Alliança. 

Nabil Bonduki (1998) também analisa ações desse tipo em São Paulo e Lícia 

Valladares (2005) descreve criticamente a remoção da favela do Pasmado, cuja 

retirada ocorreu no Rio de Janeiro com o mesmo intuito de segregação espacial. 

Neste exemplo, Valladares sintetiza o modelo de remoção aplicado no Brasil dos 

anos 1940 até a década de 1990, o qual gerou uma construção sócioespacial 

intraurbana nas cidades brasileira onde o capital determina quem tem acesso às 

áreas privilegiadas, dotadas dos investimentos públicos em infraestrutura, serviços, 

entre outros.  

Os promotores fundiários, os grandes comerciantes, o estado, os grupos 

sociais excluídos e os movimentos sociais organizados são identificados como os 
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agentes sociais de produção do espaço e disputa pela terra urbana nesse contexto, 

conforme Santos (1988). Cada tipo de agente possui formas de apropriação do 

espaço urbano e disputam a valorização da terra dada pelos investimentos públicos 

realizados nele. Segundo Kowarick (1979), um dos principais interesses dos agentes 

privados é o rendimento da terra sobre o investimento do capital público no tempo. 

Tal rendimento é superior aos da poupança e outros investimentos tornando-se um 

dos principais motivos de interesse do capital imobiliário, constituindo o que 

conhecemos por especulação imobiliária.  

A volumosa parcela de recursos alocada em infraestrutura urbana, quando 
não acoplada às vicissitudes da economia, tendeu a se transformar num 
elemento de enorme importância para captação de lucros por parte do setor 
imobiliário construtor que se apropria dos espaços valorizados pelos 
investimentos públicos. (KOWARICK, 1979) 

Logo, a dificuldade da continuidade de populações de baixa renda em áreas 

valorizadas pelos investimentos públicos sob o interesse do capital imobiliário é 

compreendida analisando essa lógica de produção econômica do espaço urbano. 

Essa lógica também explica a impossibilidade das classes pobres legitimarem o 

acesso à terra urbanizada através da compra deixando-as suscetíveis às remoções, 

conforme analisa Kowarick: 

Ao contrário, o fato de ser favelado tem desqualificado o indivíduo da 
condição de habitante urbano, pois retira-lhe a possibilidade de exercício de 
uma defesa que se processa em torno da questão da moradia. Ocupante de 
terra alheia, o favelado passa a ser definido por sua situação de ilegalidade, 
e sobre ele desaba o império draconiano dos direitos fundamentais da 
sociedade, centrados na propriedade privada, cuja contrapartida necessária 
é a anulação de suas prerrogativas enquanto morador. Assim, nem 
neste aspecto mínimo o favelado tem aparecido enquanto cidadão urbano, 
surgindo aos olhos da sociedade, como um usurpador que pode ser 
destituído sem a possibilidade de defesa, pois contra ele paira o reino da 
legalidade em que se acenta o direito de expulsá-lo. (KOWARICK, 1979, 
p.91) 

As prerrogativas enquanto morador mencionadas por Kowarick (1979) 

remetem aos direitos do homem considerados no direito à cidade, que aponta outra 

condição de atuação do estado na dinâmica de produção do espaço, colocando este 

agente como intermediador entre o capital imobiliário e as populações de baixa 

renda. 
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Verifica-se, assim, que o deslocamento de famílias em programas 

habitacionais está intimamente ligada à lógica de mercantilização da terra e aos 

processos de reprodução do capital, segundo Kowarick. 

(...) os assim chamados “problemas habitacionais” entre os quais a própria 
favela, deve ser entendido no âmbito de processos sócio-econômicos e 
políticos abrangentes, que determinam a produção do espaço de uma 
cidade e refletem sobre a terra urbana a segregação que caracteriza a 
excludente dinâmica das classes sociais. (KOWARICK, 1979, p.80) 

Essa pensamento embasou expressivamente a pauta de luta dos grupos e 

organizações sociais que se rearticularam no processo de redemocratização do 

estado brasileiro no início dos anos de 1980. Principalmente o Movimento Nacional 

pela Reforma Urbana - MRU4 pressionou o Estado para a criação de mecanismos de 

enfrentamento da questão fundiária e urbana em favor da maioria da população 

brasileira de baixa renda, excluída do acesso a terra urbanizada. Nessa perspectiva, 

o MRU toma como princípios:  

Estado fica obrigado a assegurar os direitos urbanos a todos os 
cidadãos: este é o princípio fundamental que caracteriza a emenda. Uma 
série de novos direitos são definidos para garantir o acesso à moradia, 
infraestrutura e serviços urbanos, todos, todos subordinados aos direito a 
condições de vida urbana digna e justiça social, ao qual ficaria submetido, 
inclusive, o direito de propriedade. 
Submissão da propriedade á sua função social: o objetivo principal desta 
formulação é estabelecer limites à hegemonia do direito de propriedade 
privada do solo urbano. Parte do princípio de que o exercício desse instituto 
é um dos principais causadores dos mecanismos geradores de 
desigualdades sociais na produção e estruturação do espaço urbano. 
Pressupõe, portanto, o estabelecimento de instrumentos que fortalecem a 
regulação pública do uso do solo, de modo que a prática privada e pública 
daquele direito não prejudique o interesse coletivo. 
Direito à cidade: este princípio almeja um modelo mais igualitário de vida 
urbana dentro de uma visão de cidade como produto histórico e fruto do 
trabalho coletivo. Pressupões a adoção de uma política redistributiva que 
inverta prioridades relativas aos investimentos públicos e se traduz na 
garantia de acesso de toda a população aos benefícios da urbanização. 
Gestão democrática da cidade: significado aqui a ampliação do direito de 
cidadania através da institucionalização da participação direta da sociedade 
nos processos de gestão, como forma complementar à democracia 
representativa. A concretização deste princípio se traduzia na proposição de 
leis e nos processos de elaboração e implantação de políticas  urbanas, 

                                            

4 Articulação de Movimentos Populares, Organizações Não Governamentais - ONGs, 

Universidades e entidades de representação técnico-profissionais, igrejas, sindicatos, entre outros. 
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dando ênfase à representação das entidades comunitárias².” (RIBEIRO 
apud CARDOSO, 2003, p.30) 

O MRU compreende que todo cidadão possui o direito de usufruir da cidade 

de forma igualitária.  

Na esfera internacional, a Carta Mundial do Direito à Cidade5 com base na 

Carta Europeia dos Direitos Humanos na Cidade define direito à cidade como um 

direito fundamental a promoção da igualdade social. 

O Direito à Cidade na Carta Mundial é compreendido como o direito ao 
usufruto eqüitativo das cidades, dentro dos princípios de sustentabilidade e 
justiça social. É compreendido como um direito coletivo dos habitantes das 
cidades, em especial dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, que lhes 
confere a legitimidade de ação e de organização, com base  nos seus usos 
e costumes, com o objetivo de alcançarem o pleno exercício do direito a um 
padrão de vida adequado. É um direito interligado e interdependente de 
todos os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, concebidos 
integralmente. De acordo com a carta, todas as pessoas devem ter o direito 
a uma cidade sem discriminação de gênero, idade, raça, etnia e orientação 
política e religiosa, preservando a memória e a identidade cultural. A carta 
denomina cidade toda vila, aldeia, capital, localidade, subúrbio, município, 
povoado organizado institucionalmente como uma unidade local de governo 
de caráter municipal ou metropolitano, seja urbano, semi -rural ou rural. A 
cidade é compreendida como um espaço coletivo culturalmente rico e 
diversificado, que pertence a todos os seus habitantes. A Carta considera 
como cidadãos(ãs) todas as pessoas que habitam de forma permanente ou 
transitória as cidades. 
A Carta Mundial estabelece os seguintes princípios do direito à cidade: 
1. Gestão democrática da cidade  
2. Função social da cidade  
3. Função social da propriedade  
4. Exercício pleno da cidadania  
5. Igualdade, não discriminação  
6. Proteção especial de grupos e pessoas vulneráveis  
7. Compromisso social do setor privado  
8. Impulso à economia solidária e a políticas impositivas e progressiva 
(SAULE Jr., 2005) 

De acordo com Lefebvre (2001, p 7), “ (...) o direito à cidade é condição de um 

humanismo e de uma democracia renovados”.  

Contudo, é dado que no processo de crescimento das cidades brasileiras e, 

sobretudo, na implementação de programas e projetos habitacionais no país, tem 

sido recorrente o processo de deslocamento dos trabalhadores para as periferias 

urbanas face às estratégias de valorização da terra, o que Kowarick (1979) definiu 

                                            

5
  Carta elaborada no Fórum Social Mundial em 2000 tendo como base a Carta Européia dos Direitos 

Humanos na Cidade, elaborada pelo Fórum de Autoridades Locais, em Saint Dennis no ano 2000, e o 
Tratado "Por Cidades, Vilas e Povoados, Justos, Democráticos e Sustentáveis". 
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como espoliação urbana na década de 1970 e na atualidade Harvey conceitua como 

despossessão. Morais e Venturato (2013), citando Harvey em sua reflexão sobre a 

produção do espaço urbano no que diz respeito à absorção do capital por meio da 

“reabilitação urbana”, evidenciam que o termo está relacionado à retirada da 

população de baixa renda de áreas valorizadas e/ou em processo de valorização 

pelo capital imobiliário. Assim, despossessão também está relacionado ao processo 

de “perda de direitos” da população que habita as periferias pobres das cidades, o 

que significa dizer que estas populações estão sendo “despossuídas de espaços 

que ocupavam havia muito tempo”(Harvey apud Morais e Venturato, 2013, p.147). 

 A presente pesquisa se apoia no conceito de despossessão, colocando no 

centro da discussão a questão do direito à cidade e do direito a terra urbanizada, 

considerando a relação dos agentes que participam da produção do espaço. 

Fundamentada nesses princípios, Rosana Denaldi (2010), ao desenvolver 

uma abordagem urbanística e fundiária sobre os programas e projetos habitacionais, 

referindo-se ao contexto atual dos projetos de intervenção urbana e habitacional no 

Brasil6, define reassentamento e remanejamento relacionando estes ao conceito de 

remoção e caracterizando assentamentos consolidáveis e não consolidáveis.  

Reassentamento: Trata-se da produção de novas moradias de diferentes 
tipos (apartamentos, habitações evolutivas, lotes urbanizados) destinadas 
aos moradores removidos de assentamentos precários não consolidáveis 
ou que habitam assentamentos consolidáveis com remoção. (DENALDI, 
2010, p.19-20). Remanejamento: Trata-se da manutenção da população 
(ou de grande parcela desta) no local após a substituição das moradias e 
tecido urbano.  É o caso, por exemplo, de áreas que necessitam de troca de 
solo ou aterro.  Neste caso, a solução é a remoção temporária das famílias 
e a execução de obras de infraestrutura e construção de novas moradias 
neste mesmo terreno. A intervenção, neste caso, também envolve a 
abertura de sistema viário, implantação de infraestrutura completa, 
parcelamento do solo, construção de equipamentos (quando necessária) e 
a regularização fundiária. (DENALDI, 2010, p.24-25) 

Sob esta ótica, o remanejamento significa o deslocamento de famílias na 

mesma área, enquanto que o reassentamento implica no processo de deslocamento 

das famílias para outra área.  

                                            

6
 Ministério das Cidades. Ações Integradas de Urbanização de Assentamentos Precários. Curso a 

Distância. Brasília, MCidade/2010  
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Ambas as modalidades de deslocamento podem ser vistas a partir da 

possibilidade de consolidação do assentamento, que a autora define como 

consolidados, consolidáveis e não consolidáveis, conforme segue:   

Consolidados: são assentamentos que já estão integrados 
urbanisticamente e dotados de infra-estrutura básica. Não são necessárias 
intervenções físicas que alterem sua morfologia (reparcelamento de lotes, 
redefinição de sistema viário), assim como a execução de obras de infra-
estrutura  básica.  Os assentamentos podem, porém, não estar 
regularizados e sua população pode apresentar demandas específicas por 
programas de pós-ocupação, sociais e equipamentos e serviços públicos.  
Consolidáveis: o núcleo “consolidável” é aquele que apresenta condições 
favoráveis de recuperação urbanística e ambiental e de reordenamento 
urbano (abertura ou readequação de sistema viário, implantação de 
infraestrutura básica, regularização urbanística do parcelamento do solo), 
com ou sem necessidade de remoção de parte das famílias moradoras. A 
realocação (remoção) pode ser necessária para eliminar situações de risco, 
promover o desadensamento, para executar intervenções urbanas ou, 
ainda, em função de restrições legais à ocupação. Não consolidáveis: 
aquele que não apresenta condições de recuperação urbanística e 
ambiental e de reordenamento urbano.  Trata-se de núcleos comprometidos 
por situações de risco e insalubridade não solucionáveis, como, por 
exemplo, os que se localizam sob aterro sanitário, oleoduto, viário estrutural 
da cidade, áreas de risco, de preservação ambiental e non aedificandi.  Os 
núcleos “não consolidáveis” são objeto de intervenção do tipo “remoção” e 
reassentamento em novas áreas. (DENALDI, 2010, p.19-20) 

A compreensão desenvolvida por Denaldi (2010) uma vez que possui 

referências principais nas condições físicas, urbanísticas e fundiárias do 

assentamento, constituem-se fundamentos de análise dessa pesquisa.   

Dando prosseguimento as notas conceituais têm-se a compreensão do conceito 

de moradia adequada e demais parâmetros de qualidade habitacional utilizados na 

presente pesquisa. 

1.3. PRINCIPIOS DA MORADIA DIGNA NOS 

DESLOCAMENTOS DE FAMÍLIAS EM PROGRAMAS DE HIS 

O Direito à Moradia foi definido pela Agenda Habitat (1999) como um direito 

humano incluindo-o no conjunto dos direitos universais na Conferência do Habitat 

(Istambul-1996), tornando-o referência na discussão sobre um habitat de qualidade 

na esfera mundial. O princípio da Moradia Digna é utilizado na Política Nacional de 

Habitação - PNH (2004) associando o termo dignidade à moradia.  Saule Júnior 

(2004, p.149) explica que “A dignidade da pessoa humana é o comando 
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constitucional para apurar a violação ao direito à moradia em diversas situações 

(...)”.  Relacionando ambos, o direito à moradia significa o direito a uma habitação 

digna.  

Assim, de acordo com a Agenda Habitat,  

De acordo com este parágrafo: a adequada habitação deve ser sadia, 
segura, protegida, acessível, disponível e incluir serviços, instalações e 
comodidades básicas, e o gozo de liberdade frente a discriminações de 
moradia e segurança jurídica da posse. De acordo com o parágrafo 43 da 
Agenda Habitat, Adequada Habitação significa: 
1. Mais do que um telhado sobre a cabeça. Adequada Habitação significa 

adequada privacidade, adequado espaço, acesso físico, adequada 
segurança, incluindo a garantia de posse, durabilidade e estabilidade da 
estrutura física, adequada iluminação, aquecimento e ventilação, 

2. Adequada infra-estrutura básica, fornecimento de água, saneamento e 
tratamento de resíduos, apropriada qualidade ambiental e de saúde, 
adequada localização com relação ao trabalho e serviços básicos. 

3. que esses componentes tenham um custo acessível para 
todos.(AGENDA HABITAT, 1999, p.343) 

Nessa definição, compreende-se Moradia Digna a partir dos seus aspectos 

físicos de infraestrutura e outros correlatos, a exemplo da mobilidade, os quais se 

referem não apenas na unidade habitacional, como também ao espaço onde a 

moradia se insere. Associa-se também, aspectos psicológicos, sociais e culturais 

abrangendo a cultura, os hábitos, as necessidades e as vontades do homem, 

acrescentando a preocupação com a equidade de direitos frente às discriminações 

de moradias. 

Dessa forma, Moradia Digna sugere que a sua compreensão perpassa pela 

mesma forma como Lefébvre (1970) entende o espaço em sua totalidade. Assim, o 

direito à moradia está ligado aos direitos fundamentais do homem e devem também 

ser considerados indissociáveis. Segundo Facchini: 

Aliás, a própria conceituação do termo “moradia adequada” revela a íntima 
conexão da moradia com outros direitos fundamentais, como o direito ao 
saneamento básico, à saúde e ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Nesse contexto, é possível afirmar que a realização do direito a 
uma habitação adequada está necessariamente relacionada à 
implementação da maioria dos direitos econômicos, sociais e culturais e de 
muitos dos direitos civis e políticos, o que realça a interdependência e 
indivisibilidade dos direitos humanos e fundamentais. (Facchini, 2009, 
p.11, grifo nosso) 
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Essas visões e conceitos norteiam a presente pesquisa, relacionando a 

avaliação do reassentamento de famílias em projetos de HIS aos princípios da 

Moradia Digna, da Função Social da Propriedade e do Direito à Cidade.  

1.4. PROJETOS DE HIS: REASSENTAMENTO DE FAMILIAS E 

QUALIDADE URBANA  

Conforme visto anteriormente, a observação empírica sobre o 

reassentamento de famílias nos projetos de HIS evidenciaram que a qualidade 

urbana dos Conjuntos Habitacionais apresentavam graves problemas, 

principalmente quanto ao acesso ao transporte público, aos equipamentos de saúde, 

educação entre outros.  Visando estabelecer parâmetros de avaliação sobre o 

referido processo de reassentamento, destacam-se referências sobre qualidade 

urbana em áreas residenciais, a partir do conceito de unidade de vizinhança. 

Nesses termos, destaca-se o estudo de Clarence Perry7 sobre “(...) a 

influência do arranjo espacial no comportamento dos grupos sociais e nas relações e 

práticas sociais estabelecidas no ambiente residencial.” (PERRY apud CASTELLO, 

2008, p.49). 

Perry determina seis princípios básicos para formação da unidade de 

vizinhança, ou seja: Escola, Espaços Abertos, Equipamentos Comunitários, Áreas 

Comerciais, Limites e Vias Locais. O autor se baseia na relação de distância dos 

equipamentos complementares à residência, considerando a distribuição espacial 

destes e a hierarquização do sistema de vias, conforme o seguinte: 

Escola - o tamanho da escola determina o tamanho da Unidade de 
Vizinhança. Em outras palavras, a população não deve exceder àquela que 
sustenta uma escola de ensino fundamental, à época aproximadamente 
5.000 habitantes. A escola é o ponto focal da unidade, deve estar localizada 
em posição central em meio a um parque, junto com outros equipamentos 
comunitários que tenham área de influência equivalente ao tamanho físico 
da unidade; Espaços Abertos – em cada Unidade de Vizinhança10% da 

                                            

7
 A teoria da vizinhança de Clarence Perry foi apresentada em 1929 no documento Neighborhood and 

community planning, publicado como volume VII do estudo de Planejamento Regional de Nova Iorque 
e seu entorno. 
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área deve ser destinada a espaços abertos, incluindo praças, jardins, 
parques esportivos e playgrounds; Equipamentos Comunitários – 
denominados por Perry edifícios institucionais, as igrejas, centros 
comunitários, clubes e bibliotecas devem ser agrupados no entorno da 
praça central da unidade, junto à escola; Áreas Comerciais – devem ser 
previstos equipamentos comerciais compatíveis com o tamanho da clientela 
na periferia de cada unidade, preferencialmente em cruzamentos de vias 
arteriais, permitindo que parte da população de outras unidades faça uso 
conjunto do equipamento; Limites – vias arteriais e rotas de grande fluxo 
não devem cruzar comunidades residenciais. Ao invés disso, essas vias 
devem constituir limites físicos das unidades de vizinhança; Vias Locais – 
as ruas da unidade devem apresentar padrões de desenho compatíveis 
com as condições de circulação e deslocamento em uma comunidade 
residencial, facilitando a circulação interior, mantendo um baixo fluxo viário 
e desencorajando o tráfego de passagem. ((PERRY apud CASTELLO, 
2008, p.50). 

Ressalta-se que a Unidade de Vizinhança de Perry toma a escola como 

equipamento fundamental e referência para locar os demais equipamentos. Além 

disso, considera a distância máxima do raio de influência da escola não superior a 

400m, considerando a demanda de deslocamentos diários das crianças para a 

escola.  

Em síntese, o conceito de Unidade de Vizinhança desenvolvido por Perry 

especifica regras de localização e distribuição para um ambiente habitacional com 

qualidade de vida humana.  

Ainda sob os fundamentos da Unidade de Vizinhança, pontua-se também o 

estudo desenvolvido por Brian Berry8 sobre a localização dos equipamentos nas 

escalas urbanas (BERRY apud CASTELLO, 2008, p.144). A partir da Tabela 1, Brian 

Berry expressa a relação direta entre nível hierárquico e escala territorial, 

demostrando a distância máxima em metros que as pessoas estão  dispostas a 

percorrer para utilizar o equipamento. 

 

 

 

                                            

8
 Pesquisa feita em 1971 pelo geógrafo Brian Berry para a região de Washington, nos 

Estados Unidos, sobre a clientela mínima capaz de sustentar um equipamento.  
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Tabela 1: Relação das distâncias máximas em metros que a clientela está 

disposta a percorrer para utilizar o equipamento por Brian Berry 

Grupo 
Agente Tipo de 

Equipamento 

Parâmetro 
Client. Características 

Público Privado Local Dist. 

1° 

x x Creche Pré-escola 

U
n

id
ad

e 
d

e 
V

iz
in

h
an

ça
 

400m 

- Relações 
frequentes e 
numerosas. 

 
Deslocamentos 

diários a pé. 
 

Aproximadamen
te 10mim de 

percurso. 

x x Escola de 1° Grau 322 

- x 
Comercio 
Cotidiano 

(abastecimento) 
250 

x - 
Praça Playground, 

área verde 
- 

- x Igreja, Templo 265 

2° 

x x Escola de 2° Grau 

B
ai

rr
o

 

800m 
 

730 

Equipamentos 
de frequência 

média.  
 

Deslocamentos 
a pé. 

 
Distância tempo 
de até 30mim. 

x x 
Centro 

Comunitário 
(CSU) 

 

- x 
Comercio 

Eventual (bens 
pessoais) 

600 

- x 
Serviços Pessoais 

(não 
especializados) 

450 

x x 
Parques (Lazer e 

esportes) 
- 

x x 
Posto de Saúde, 

Ambulatório, 
Clínica 

400 

3° 

x x 
Faculdades 

Universidades 

C
id

ad
e/

R
eg

iã
o

 

  

Relações 
excepcionais, 

pouco 
frequentes e/ou 

menos 
numerosas. 

 
Deslocamentos 

por meio de 
transporte 

individual ou 
coletivo. 

x x 
Bibliotecas, 

Museus, Teatros 

- x Comércio Raro 

- x 
Strip Center, 

Shopping Center 

- x 

Serviços 
Especializados 

Sedes de 
Empresas, 

Administração 

- x 
 

Fonte: BERRY apud CASTELLO, 2008, p.144. 
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Esses conceitos e parâmetros contribuem no presente trabalho para o 

estabelecimento de referências para a avaliação da qualidade urbana no conjunto 

habitacional Planalto II em estudo.  

Dessa forma, a pesquisa de avaliação ex-post abrange o estudo de contexto 

em que o projeto foi elaborado e implementado, observando-se os seus objetivos. 

Na fase ex-post, apresenta-se o diagnóstico da situação atual do projeto verificando 

a sua adequação aos objetivos propostos. 

Por fim, comparou-se a condição de moradia das famílias deslocadas dos 

seus locais de origem com a sua situação atual. Com isso tem-se a aferição da 

efetividade objetiva dos procedimentos de reassentamentos de famílias adotados 

pelo projeto Planalto II, entendendo como foram tratados os problemas de acesso à 

moradia adequada e a qualidade urbana considerando o acesso a terra. 

Assim, o recorte temporal da pesquisa é dado pela data de início da 

elaboração do Projeto Planalto II em 2006 até a situação dos conjuntos em 2013, 

período correspondente, à etapa de levantamento de dados da presente pesquisa.    

Quanto ao diagnóstico, priorizou-se a análise dos eixos Moradia e Inserção 

Urbana e Satisfação do Morador a partir dos princípios de moradia digna, vistos 

anteriormente. Para análise do eixo Moradia e Inserção Urbana foram analisadas as 

dimensões Infraestrutura, Mobilidade Urbana, Qualidade Ambiental, Moradia, 

regularização Fundiária e Controle Urbanístico, com seus respectivos indicadores de 

análise, conforme Quadro 1. Destaca-se que, na dimensão Mobilidade Urbana, 

consideraram-se os indicadores de acesso ao transporte público e acesso a 

equipamentos propostos por Berry (apud CASTELLO, 2008, p.144). 
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Quadro 1: Dimensões e indicadores do eixo Moradia e Inserção Urbana. 
E

fe
ti

v
id

a
d

e
 O

b
je

ti
v

a
 

M
o

ra
d

ia
 e

 I
n

s
e

rç
ã
o

 U
rb

a
n

a
 

Dimensões Indicadores 

Infra-estrutura básica 

Abastecimento de água 

Rede de esgoto 

Coleta de lixo 

Iluminação pública 

Rede de eletricidade 

Drenagem Pluvial e Fluvial 

Vias Veiculares 

Vias de Pedestres 

Mobilidade urbana 
Acessibilidade 

Acesso a transporte público 

Acesso a equipamentos públicos 

Qualidade ambiental 

Áreas verdes e áreas de lazer 

Destinação: esgotos 

Destinação: águas pluviais 

Destinação: lixo 

Áreas de risco 

Moradia 

Adequação às funções básicas da 
unidade 

Adequação às funções das áreas 
comuns dos conjuntos 

multifamiliares 

Permanência das famílias/ repasse 
das unidades 

Regularização fundiária 
Documentos de titulação das 

famílias 

Fonte: Mcidades, [2004?]. 

Sobre o eixo Satisfação do Morador, analisam-se a dimensão moradia e 

serviços urbanos, a partir da aplicação do formulário junto aos moradores.   
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2. CONTEXTO DE ELABORAÇÃO E CONTEÚDO DO PROJETO 

PLANALTO II. 

O presente capítulo apresenta o contexto do processo de elaboração e 

contratação do Projeto Planalto II no período 2006-2007, respectivamente. Para 

isso, buscou-se conhecer a situação habitacional dos assentamentos precários 

envolvidos nesse período e as condições contratuais definidas pela proposta 

habitacional e o PAC, as quais delinearam os procedimentos para o reassentamento 

das famílias.  

Neste sentido, analisaram-se as características urbanísticas atuais da área 

onde o projeto habitacional foi implantado e do local onde estavam os seis 

assentamentos reassentados: Via Sul, Alagamar, Pião, DETRAN, 8 de outubro, Luiz 

Gonzaga. Vale salientar, que no grupo de assentamentos envolvidos no período de 

contratação da proposta inclui-se o assentamento Parque das Dunas totalizando 7 

assentamentos estudados na avaliação da etapa de elaboração do projeto. 

Posteriormente, o Parque das Dunas foi substituído pelos assentamentos 8 de 

outubro e Pião, formando um grupo de seis assentamentos reassentados ao final da 

implementação do referido projeto habitacional. 

Tal procedimento permitiu a reconstituição de como se encontravam estas 

áreas pelo conhecimento de suas características físicas, econômicas e sociais. Além 

disso, foi realizada a identificação de terrenos disponíveis no entorno dos 

assentamentos e averiguada a capacidade de implantação de projetos habitacionais 

nestes. Este estudo teve como finalidade analisar a possibilidade de permanência 

dos assentamentos nas localidades de origem na época de elaboração, consonante 

com os conceitos desenvolvidos por Denaldi (2010) para conhecer as possibilidades 

de consolidação na mesma área e, portanto, garantia do Direito à Cidade e a 

moradia no sentido completo do conceito, conforme visto anteriormente. 

Para tanto, utilizou-se a base documental do projeto em questão e 

publicações da área urbanística e habitacional de Natal, com informações atuais e 

daquela época, cujas referências são utilizadas comumente para elaboração de 

projetos habitacionais.  
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2.1. PROJETO PLANALTO II: CONTEXTO DE ELABORAÇÃO. 

A elaboração do projeto Planalto II teve início em 2006, sob orientação do 

manual do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). Sua 

contratação ocorreu em dezembro de 2007 no âmbito do PAC I.9 O contrato de n° 

233584-77/2007 foi denominado Planalto/DETRAN e previu dois projetos 

habitacionais com características distintas: (i) O Projeto Planalto II, localizado no 

Bairro Guarapes, para onde foram deslocadas seis comunidades de diversas áreas 

de Natal (Figura 1); (ii) O Projeto DETRAN, o qual deslocou parte do assentamento 

precário DETRAN em sua mesma localidade no Bairro Cidade da Esperança, 

promovendo, o que Denaldi (2010) denomina de remanejamento (Figura 1). 

O Bairro Guarapes situa-se na zona Oeste da Cidade de Natal, próximo aos 

limites com a cidade de Parnamirim e Macaíba (Mapa 01- área de estudo p.52).   

                                            

9
 Neste período de elaboração a gestão do Município de Natal era conduzida pelo Prefeito Carlos 

Eduardo Alves. 
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Mapa 01- área de estudo 
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Segundo a Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos 

Estruturantes (SEHARPE) o projeto Planalto II destinou 348 unidades para o 

reassentamento de assentamentos precários sob justificativa de se encontrarem 

entre outros fatores em áreas de risco. Assim foram deslocados seis assentamentos 

precários denominados: Via Sul, Luiz Gonzaga (reconhecido no contrato como 

Sopapo), Alagamar, Pião, 8 de outubro e parte da comunidade DETRAN. 

A outra parte da comunidade DETRAN foi remanejada na tipologia de 

sobradinhos. Uma ação que reestruturou a área mais precária da comunidade 

integrando-a ao entorno urbanizado e manteve 119 famílias no seu local de origem.  

Importante destacar que o projeto habitacional Planalto II previu a construção 

das 348 UH com distribuição espacial descontínua. 160 foram locadas na quadra 

212, parte da 399 e 400, junto às quadras do projeto Planalto I (referente a um 

contrato anterior) dando origem ao conjunto Leningrado. As outras 188 unidades 

foram inseridas na quadra 413 dando origem ao conjunto Santa Clara, o qual dista 

500m do Leningrado, conforme depreendido na Figura 3. 

Vale salientar que o estudo observa a disposição espacial descontínua do 

referido projeto adotando a denominação conjunto Leningrado, quando se referir às 

unidades construídas nas quadras 212 e 399, e conjunto Santa Clara, quando se 

referir às unidades construídas na quadra 413. Isto, condizente com a denominação 

utilizada atualmente pelos moradores.  
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Figura 3: Espacialização das Quadras do Projeto Planalto II. 

 

Fonte: SEHARPE/2012. Nota: reelaborado por Diógenes em 2013. 

Outro destaque é para divergência entre a denominação do projeto e o bairro 

em que se localiza. O projeto Planalto II localiza-se no Bairro Guarapes, embora 

tenha recebido o nome do bairro vizinho. 

Saindo da esfera contratual, iniciando a análise da condição urbanística das 

áreas envolvidas nos processos de reassentamento, constataram-se ocupações 

mais consolidadas nos demais bairros de onde vieram os assentamentos do que o 

Guarapes, onde foi implantado o projeto Planalto II.  

Conjunto Leningrado 

Conjunto  

Santa Clara 
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O Guarapes possui características de área de expansão urbana, 

apresentando baixos índices de ocupação na maioria de seu território, diferente dos 

demais bairros relacionados. Analisando a Tabela 2, o Guarapes possui o menor 

número de domicílios e população residente que os demais bairros, entre 2000 e 

2010. Isto, apesar de ser o maior bairro em área, perdendo apenas para o Bairro de 

Ponta Negra.  Tais características, também são visualizadas no Mapa 01- área de 

estudo (p.52), uma vez que ainda existem 68% de cobertura vegetal (Natal, 2013), 

demonstrando uma baixa ocupação frente à extensão de terra do bairro destinada 

ao adensamento. 

Tabela 2: Bairros, Domicílios e População Residente envolvidos no processo de 

deslocamento de famílias do Projeto Planalto II. 

Bairro 
Área 
(Ha) 

Domic. 
Part. 

Perm. 

(2000) 

Domic. 
Part. 

Perm. 

(2010) 

Taxa de Cresc. 
Domic.Part. 

Perm. 

(2000-2010) 

Popul. 
Resid. 

(2000) 

Popul. 
Resid. 

(2010) 

Guarapes 865,95  1.945 2.822 3,79 8.415 10.250 

Cidade da 
Esperança 

182,87 4.742 5.346 1,21 20.235 19.187 

Mãe Luiza 95,69 3.623 4.070 1,17 16.058 14.959 

Candelária 761,43 4.796 6.871 3,66 18.684 22.391 

Ponta 
Negra 

1.382,
03 

6.227 7.928 2,44 23.600 24.681 

Fonte: Anuário Natal 2013, dados do Censo, IBGE 2010. Nota: reelaborado por Diógenes 

em 2013. 

Nessa análise, cabe considerar que o bairro Guarapes possui restrição de 

adensamento em função da Zona de Proteção Ambiental ZPA-0410. Por outro lado, 

este bairro possui uma taxa de crescimento com 3,79%, a qual representa maior que 

                                            

10
 ZPA - 04 denominada Campo Dunar dos bairros: Guarapes e Planalto (Regulamentada pela Lei 

Municipal Nº 4.912, de 19 de dezembro de 1997) caracterizada como “Cordões de dunas de relevante 
beleza cênico-paisagística da cidade, em virtude dos contrastes de relevo com o tabuleiro costeiro e o 
estuário do Rio Potengi. Tem importância de minimização de escoamento pluvial.” (Anuário, 2013). 



56 

Reassentamentos de Famílias em Projetos de Habitação Social: 
uma avaliação de procedimentos e resultados do projeto Planalto II, Natal/ RN 

 

a média da cidade de 2,85, confirmando o aumento de sua ocupação.  O recente 

período de aceleração da sua ocupação também justifica tal característica, uma vez 

que foi criado junto com o loteamento Reforma em 1964, apresentando o auge da 

sua ocupação em 1980 (SOUZA apud NATAL, 2013, p.232).   

Outro aspecto observado foi à necessidade de complementação de 

infraestrutura básica em algumas áreas do bairro, ainda em 2010, conforme 

apresentado na Quadro 2.   

Quadro 2: Características do entorno dos Domicílios do Guarapes em 2010. 

 

Fonte: Tabela elaborada pela SEMURB – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo, com base nos dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(CENSO, 2010). 

Segundo o Quadro 2 ainda existe 28% de ruas não pavimentadas, quase 80% 

destas não possuem calçadas, o que contribui para o dado agravante de 

inexistência de acessibilidade. Entre outros índices que representam a ausência de 

infraestrutura básica está a presença de 66% de esgoto a céu aberto. Dados que 

informam a condição de precariedade de infraestrutura do bairro Guarapes em 2010. 

Além disso, a quantidade de Equipamentos de educação nos bairros de onde 

vieram os assentamentos, conforme apresentado no Quadro 3, demonstra uma 

oferta menor destes no bairro Guarapes em relação aos demais.  
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Quadro 3: Quantidade de Equipamentos de educação para os bairros de Natal: Ponta 
Negra, Cidade. 

Bairro de Natal/RN Municipal Estadual CEMEI 

Ponta Negra 2 2 2 

Candelária - 4 1 

Mãe Luiza 1 4 3 

Cidade da Esperança 2 4 1 

Guarapes 2 1 2 
Fonte: Anuário Natal 2013, com base nos dados do censo 2010. Nota: reelaborado por 

Diógenes em 2013. 

Segundo Eleonora Silva11 o projeto foi implantado com toda a infraestrutura 

básica, mas com áreas previstas para escola e demais equipamentos necessários, 

os quais ainda não aconteceram (SILVA, 2014).  

Diante do exposto, constatou-se que o projeto Planalto II previu o 

reassentamento dos assentamentos para uma área de ocupação recente, em 

expansão, com necessidade de provisão de equipamentos públicos. 

Dessa forma, a elaboração do projeto de reassentamento se fez com base em 

conhecimentos prévios sobre a distinção de qualidade urbana entre as localidades 

de origem dos assentamentos e o bairro para onde seriam levadas as famílias. 

Embora o projeto tenha previsto a implantação de equipamentos urbanos como 

forma de compensar o isolamento da área, constatou-se que as famílias 

continuaram sem acesso a equipamentos urbanos, transporte, etc. .  

Entretanto, o conceito de adequada habitação da Agenda Habitat comtempla 

também a adequada localização do indivíduo em relação ao trabalho, aos serviços 

básicos e ao custo de todos os componentes relacionados à moradia de forma 

acessível à todos. Um conceito que articula o pensamento de Lefébvre quando 

considera as relações sociais e de produção da comunidade com o espaço em que 

vivem.  

Assim, o reassentamento do Planalto II embora tenha sido concebido como 

um projeto habitacional contendo além das unidades habitacionais, equipamentos e 

                                            

11
 Engenheira Civil parte da equipe técnica de elaboração do projeto Planalto II e secretária da 

SEHARPE no período de 2006 a 2008. 
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infraestrutura básica, não justifica o remanejamento ou reassentamento das famílias 

das áreas onde se encontravam originalmente.   

2.2. CARACTERÍSTICAS DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 

ANTES DO DESLOCAMENTO. 

De acordo com os Diagnósticos Sociais (PMN- SEHARPE, 2008a; 2008b; 

2008c, 2008d; 2008e; PMN- SEMTAS, 2004)  todos os assentamentos envolvidos 

no processo de deslocamento possuíam condições socioeconômicas precárias, 

evidenciadas por características comuns, como população de baixa renda com 

baixos níveis de escolaridade. Sobre as condições físicas, estes diagnósticos 

relatam difíceis condições de moradia demonstradas pela ausência de saneamento 

e acúmulo de lixo, provocando doenças relacionadas à insalubridade. Além disso, 

destacam que predominava população catadora de lixo no assentamento Via Sul e 

no 8 de outubro.  

Outro aspecto frequentemente relacionado nas caracterizações dos 

assentamentos foi o risco com base no Plano Municipal de Redução de Riscos de 

Natal (PMRR), o qual define uma escala de 0 a 5 para classificar o grau de risco 

(PMN, 2008). Com base nesse estudo, apenas dois (Parque das Dunas e Pião) dos 

sete assentamentos possuíam risco máximo. Entretanto, apenas o Pião foi 

reassentado uma vez que o Parque das Dunas não aderiu ao projeto (Gráfico 1).  

Gráfico 1: Relação dos Indices de Risco dos Assentamentos Relocados no Projeto 
Planalto/DETRAN. 

 
Fonte: Diógenes, 2013, a partir de dados dos relatórios sociais de diagnóstico, acervo de 

fotos do Departamento Social da SEHARPE, do Plano Municipal de Redução de Riscos de 
Natal - PMRR. Nota: o índice de risco varia de 0 a 5. 
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Vale salientar que o Alagamar e Via Sul não estavam identificados no PMRR, 

mas foram selecionados.  Com isso, considerando que o PMRR possui outros 

assentamentos precários com grau de risco máximo, verificou-se que o índice de 

risco não foi decisivo para a escolha dos assentamentos. 

Quando questionada sobre os critérios de seleção, Maria Eleonora Silva 

(2014) informou que a inserção das famílias do Luiz Gonzaga e o 8 de outubro no 

cadastro do projeto ocorreu devido à pressão do Movimento de Luta nos Bairros, 

Vilas e Favelas (MLB). Os outros assentamentos precários foram escolhidos, porque 

eram demandas de ações judiciais que notificaram o Município de Natal para 

solucionar a retirada dos assentamentos precários, conforme ratificado por Marileide 

Franklin da Costa (2014) “(...) as ações judiciais foi o critério decisivo para a seleção 

de algumas comunidades e, nos outros casos, foi incluída a demanda que o MLB 

reivindicou”.  

Outro aspecto analisado no conjunto dos sete assentamentos12 foi o ano de 

origem da ocupação e permanência na localidade constatando-se que três 

(DETRAN, Pião e Parque das Dunas) tiveram origem na década de 1970, o 

Alagamar na década de 1980, sendo os demais (8 de outubro, Luiz Gonzaga e Via 

Sul) de ocupação recente (Gráfico 2). Segundo entrevista com Ana Carla 

Nascimento de França, moradora do Assentamento 8 de outubro, ela passou menos 

de dois anos residindo no assentamento. 

 Assim, quatro deles (DETRAN, Pião, Parque das Dunas e Alagamar) 

estavam consolidados devido à permanência e convívio com as localidades de 

origem superior a vinte anos (Gráfico 3) e o Via Sul com oito anos. Entretanto, dois 

dos assentamentos (8 de outubro, Luiz Gonzaga e) tinham ocupações com menos 

de 5 anos (Gráfico 2). 

                                            

12 Todos os assentamentos deslocados para o Planalto II relacionados na faze de 

elaboração, tiveram informações e imagens sistematizadas em fichas. (ver 

Apêndice 03 – fichas de caracterização dos assentamentos. p.186). Nesse grupo inclui-se o Parque 
das Dunas, o qual substituído pelo assentamento Pião e 8 de outubro por recusar fazer parte do 
processo de deslocamento. 
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Gráfico 2: Relação dos anos de origem 
dos Assentamentos Relocados pelo 

Projeto Planalto II. 

Gráfico 3: Período de permanência no 
local de origem dos Assentamentos 
Precários reassentados até 2009. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Segundo Welington Bernardo Oliveira (2014), representante do MLB que 

atuou na mobilização em cinco dos seis assentamentos deslocados pelo projeto 

Planalto II. Alguns se tratavam de assentamentos antigos como o Alagamar, Pião e 

DETRAN e tiveram apoio do MLB para mobilização no desenvolvimento do projeto. 

Outros, como o Luiz Gonzaga e o 8 de outubro, surgiram durante o processo sendo 

a atuação do MLB desde a luta pela inclusão das famílias como beneficiárias do 

projeto. 

Assim, verifica-se que o tempo de permanência dos assentamentos nos seus 

respectivos locais de origem não foi considerado, diante do exposto nas entrevistas 

e da heterogeneidade desse aspecto no grupo dos assentamentos envolvidos no 

reassentamento. Contudo o tempo de permanência é um aspecto que, segundo 

Lefébvre (2008), seria necessário para fundamentar as soluções e proposições de 

intervenção urbana com vistas à melhoria da condição de moradia do grupo social 

em questão. 

Para Lefébvre (2008) a completa compreensão do espaço deve considerar as 

relações sociais e de produção do homem com sua localidade. Neste sentido, a 

análise do tempo de permanência para escolha das comunidades é necessária às 

decisões de projeto, uma vez que quanto maior esse tempo maior as relações 

sociais e vínculos com o espaço. Um exemplo disso são as relações de produção 
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dos assentamentos, as quais são importantes de serem compreendidas para a 

elaboração dos procedimentos de reassentamento desde a escolha das 

comunidades. Isto, para prever e planejar a diminuição de impactos, como, por 

exemplo, a perda de empregos devido à mudança do local de moradia, uma vez 

que, não basta a adequação da UH, mas a qualidade do entorno urbano com 

adequada localização em relação ao trabalho e serviços básicos sob um custo 

acessível para todos (AGENDA HABITAT, 1999). 

Quanto à localização dos assentamentos, identificou-se que a maioria deles 

situa-se nas zonas administrativas Sul e Leste, as quais predominam bairros 

valorizados. A maioria foram trazidos de bairros cuja renda per capita é superior a do 

Guarapes, o que indica a distinção econômica da localização de onde os 

assentamentos vieram para onde foram, exceto o 8 de outubro, que já se localizava 

no Guarapes, conforme podemos identificar no Quadro 4.  

Quadro 4: Renda per capita da faixa de acima de 3 salários mínimos até acima de 10 
salários mínimos para os bairros de Natal: Ponta Negra, Cidade da Esperança, Mãe Luiza, 

Candelária, Guarapes. 

Bairro de Natal/RN 
Renda per capita da faixa de acima de 3 salários mínimos 

até acima de 10 salários mínimos (%) 

Ponta Negra 32,9 

Candelária 49,22 

Mãe Luiza 2,56 

Cidade da Esperança 10,28 

Guarapes 0,39 

Fonte: Anuário Natal 2013, com base nos dados do censo 2010. Nota: reelaborado por 
Diógenes em 2013. 

Os três que se localizavam na zona Sul eram o Via Sul, Pião, e Alagamar. O 

dois da Zona Leste era o Luiz Gonzaga e o Parque das Dunas (Quadro 5).  

Quadro 5: Relação de características sócio urbanísticas dos Assentamentos deslocados 

pelo Projeto Planalto. 

Assentamentos Possui ação de 
despejo 

Bairro Região Administrativa 

Alagamar sim Ponta Negra Sul 

Pião sim Ponta Negra Sul 

Via Sul sim Candelária Sul 

Sopapo/ Luiz 
Gonzaga 

não Mãe Luiza Leste 

Parque das sim Mãe Luiza Leste 
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Dunas 

8 de outubro não Guarapes Oeste 

DETRAN não Cidade da 
Esperança 

Oeste 

Obs.: no assentamento Alagamar e Pião havia predominância de empregos informais ligados à 
localidade de origem, apresentando forte vínculo de renda com o bairro de Ponta Negra. 

Fonte: Diógenes, 2013. 

Dos cinco assentamentos localizados na zona Leste e Sul, quatro possuíam 

ações judiciais de despejo (Quadro 5), as quais ensejaram sua inserção no Planalto 

II. Dentre estes estava o Parque das Dunas, que não aderiu ao projeto.  

O Alagamar e Pião saíram do Bairro Ponta Negra onde se localiza uma das 

praias urbanas de Natal e, portanto, possui potencial turístico pela proximidade com 

o mar. Nas entrevistas realizadas com Sr. Lauro Oliveira Belo (2013), morador do 

Alagamar, e Patrícia Conceição Cerqueira (2013), moradora do Pião, evidencia-se 

uma relação de convivência e dependência com esse bairro, principalmente, 

relacionada aos vínculos de renda informal e ao acesso a equipamentos públicos e 

transporte, conforme exemplificado no relato do Sr. Lauro. 

Eu era cozinheiro no hotel de Búzios. Em Ponta Negra era canto que nós 
queríamos ficar e botaram agente pra esse fim de mundo. Meu 
conhecimento todinho era lá, é um bairro bem visto. Os turistas eram tudo 
lá. Na folga vendia cigarro na praia e na Rua do Salsa. E assim tinha uma 
renda extra. (BELO, 2013) 

Além disso, os filhos de Lauro estudavam na creche e na escola do bairro 

percorrendo de 5 a 10 mim de caminhada até chegar nesses equipamentos. Ele 

também demonstrou satisfação com o funcionamento do posto de saúde e a 

proximidade deste com o assentamento Alagamar.  

Na entrevista com morador do assentamento Via Sul (LEONARDO, 2013), 

localizado no Bairro de Candelária, não se percebe a relação de vínculo de renda 

diretamente relacionada à localidade, mas nota-se a mesma oferta de equipamentos 

relatada no bairro de Ponta Negra.  

Logo, verifica-se que todos os assentamentos reassentados pelo projeto 

Planalto II com ação judicial para retirada das famílias (Alagamar, Pião, Via Sul) 

estavam em áreas de alto valor imobiliário e possuíam uma relação de convivência e 
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dependência dos moradores com o bairro das localidades de origem dado não 

apenas pela oferta de infraestrutura básica, mas de comércio e serviços em meio a 

classes econômicas de melhor renda existente.  

Nos demais assentamentos (DETRAN, 8 de outubro e Luiz Gonzaga), as 

pressões identificadas para a saída das famílias das localidades foram outras. No 

DETRAN havia a necessidade de reassentar parte da população para viabilizar o 

projeto de remanejamento desta comunidade (apêndice 01). O 8 de outubro e Luiz 

Gonzaga foram ocupações organizadas pelo MLB como estratégia para incluir as 

famílias no projeto durante seu processo de contratação. Por isso, estes 

apresentavam baixos índices de risco (Gráfico 1) e tempo de permanência inferior a 

5 anos (Gráfico 3). 

Os moradores do DETRAN, 8 de outubro e Luiz Gonzaga também relatam 

apreço pelas localidades de origem devido a boa condição de infraestrutura 

(Apêndice 02 – Relatos dos moradores dos assentamentos.) dos seus bairros, 

sendo este aspecto recorrente para todos os assentamentos deslocados. 

Assim, diante da importância de permanência dos assentamentos nos seus 

locais de origem, não apenas pelo tempo de permanência, mas pelas melhores 

condições urbanas que apresentaram na época de elaboração perpetuando-se até 

os dias atuais, o estudo buscou conhecer as possibilidades de fixação das famílias 

no entorno mediante ações do poder público. Com isso, averiguou-se a existência 

de terrenos no entorno dos assentamentos e realizaram-se Estudos de Implantações 

de possíveis projetos habitacionais. 

2.2.1 Estudo das possibilidades de fixação das famílias no entorno. 

Para esta análise buscou-se a existência de terrenos (no período atual) no 

entorno dos seis assentamentos no intuito de analisar a capacidade dessas áreas 

abrigarem a permanência das famílias nas suas localidades na época de proposição 

do projeto. Este estudo foi catalogado em fichas de identificação de terrenos de 

entorno para cada assentamento (Apêndice 04 inserido no Volume 2 desta 

dissertação). 
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Além disso, realizaram-se Estudos de Implantações que dimensionam o 

número de Unidades Habitacionais - UH possíveis de serem construídas em cada 

um deles para demonstrar a possibilidade de remanejamento quando comparado ao 

número de famílias reassentadas por assentamento, conforme apresentado no 

Quadro 6. 

Vale ressaltar que foram utilizados Blocos de Apartamento para verificar a 

maior capacidade construtiva dos terrenos adotando-se a legislação urbanística 

atual por ser mais restritiva. Assim, foi utilizado o coeficiente de 1,2 correspondente 

ao aproveitamento básico para todas as glebas, em vez de índices maiores 

permitidos na época de elaboração do projeto Planalto II em alguns bairros. Por fim, 

destaca-se que seria necessário desafetar parte de um logradouro justificando seu o 

fechamento para viabilizar a implantação de uma das propostas (ocorrido apenas na 

Gleba 01).   

Quadro 6: Síntese do Estudo de Implantações dos terrenos encontrados no entorno dos 
assentamentos envolvidos do projeto de reassentamento Planalto II. 

Bairro Assentamento 
N° do 
Terren

o 

Número de UH possíveis de 
serem construídas 

N° de famílias 
reassentadas por 

assentamento 

Ponta 
Negra 

Alagamar 

1 96 83 

2 128 

3 48 

4 48 

Pião 

5 96 35 

6 64 

7 192 

8 Terreno maior que a Gleba 07 

Cidade da 
Esperança 

DETRAN 
9 Terreno maior que a Gleba 10 57 

10 272 

Mãe Luiza Luiz Gonzaga 11 160 50 

Guarapes 8 de outubro 12 Maior de todos os terrenos 68 

Candelária Via Sul 

13 256 55 

14 Terreno maior que a Gleba 13 

Total 348 

Fonte: Diógenes, 2014. 
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Obs.: ver Volume 2/Apêndice 04 – fichas de identificação dos terrenos no entorno dos 
assentamentos. e Volume 2/Apêndice 05 – mapas estudos de implantação no entorno dos 

assentamentos. 

Analisando a existência de terrenos em um raio de 500m do entorno dos 

assentamentos em questão, o Alagamar e Pião apresentaram o maior número de 

glebas vazias situadas no bairro de Ponta Negra, porém com áreas menores. 

Enquanto que havia duas glebas no entorno de onde se localizava o Via Sul e o 

DETRAN, mas de maiores proporções (Volume 2/Apêndice 04 – fichas de 

identificação dos terrenos no entorno dos assentamentos.). Logo, nestes 

assentamentos existia a possibilidade de permanência nas localidades por meio de 

um processo de reassentamento no mesmo bairro, segundo definição de Denaldi 

(2010). Entretanto o Alagamar, Pião e Via Sul foram deslocados para um bairro de 

outra zona administrativa de Natal sob um processo de reassentamento com perda 

de direitos, uma vez que foi para uma área de menor qualidade urbana conforme 

constatado no item 2.2, configurando o que Harvey denomina de despossessão.  

O DETRAN também apresentou perda de qualidade urbana, uma vez que o 

bairro de Cidade da Esperança é mais antigo, consolidado e com melhores 

condições infraestruturais de equipamentos, oferta de comércio e serviços que o 

Guarapes, conforme visto no item 2.2. 

Em se tratando do Luiz Gonzaga, seu entorno apresentou apenas um terreno 

não edificado utilizado como campo de futebol. A indisponibilidade de terrenos 

vizinhos para HIS era conhecida na elaboração no caso desse assentamento, 

segundo Oliveira (2014) “O movimento sabia que não tinha como construir no 

terreno do Luiz Gonzaga, pois se tratava de uma área pública. E nos terrenos 

próximos o poder público não tinha interesse de construir, por que dizem que é 

muito caro fazer casa para pobre perto da praia”.  

Neste caso, o estudo de implantações (Volume 2/Apêndice 05) verificou que 

caberiam 160 UH (Apêndice 04 – fichas de identificação dos terrenos no entorno dos 

assentamentos.) se permitida a mudança de uso.  

Assim, o projeto Planalto II deslocou o assentamento Luiz Gonzaga do bairro 

Mãe Luiza na zona Leste de Natal para o Guarapes na zona Oeste configurando um 
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processo de reassentamento, possuindo como uma das dificuldades a 

disponibilidade de terreno no entorno para promover um remanejamento.  

Quanto ao 8 de outubro, foi encontrado um terreno vizinho com 43.348m² 

sendo o maior de todos analisados pelo estudo de implantações. Mesmo assim este 

assentamento foi deslocado para os Conjuntos Santa Clara e Leningrado, sendo seu 

deslocamento compreendido como um reassentamento assim como os demais 

(DENALDI, 2010). Além disso, apesar de encontrar-se no mesmo bairro dos 

Conjuntos Leningrado e Santa Clara para onde foram levadas as famílias, verificou-

se distinção de qualidade urbana pela concentração de equipamentos próximo ao 

assentamento de origem do 8 de Outubro. Com isso, evidencia-se a despossessão 

mesmo no processo de reassentamento do 8 de Outubro e a ausência de ações 

para viabilizar remanejamentos por parte do poder público municipal neste caso. 

Logo, foram identificados terrenos com capacidade de abrigar projetos de HIS 

no entorno dos assentamentos localizados em áreas já infraestruturadas como o 

Alagamar, Pião, Via Sul e DETRAN. Estes terrenos possuem a capacidade para 

abrigar o remanejamento ou reassentamento no mesmo bairro destes 

assentamentos, a fim de permitir sua continuidade nas localidades de origem.  

 Cabe ressaltar, pelos exemplos vistos, que o Alagamar, Pião, Via Sul não 

eram consolidáveis, uma vez que estavam em área de logradouro público e o 

DETRAN não cabia dentro da sua proposta de remanejamento. No entanto, todos 

estes possuíam possibilidade de permanecer no mesmo bairro em terrenos a um 

raio de 500m mantendo as relações de convivência com o entorno e, 

consequentemente, os direitos de cidade adquiridos. Neste exemplo, verifica-se que 

apesar do assentamento não consolidável não permitir remanejamentos, as 

possibilidades de reassentamento no entorno devem ser consideradas com vistas à 

garantia do Direito à Cidade. 

Sobre esse aspecto de elaboração do projeto, Eleonora Silva explicou que os 

terrenos no Guarapes se configuraram como o mais perto encontrado e disponível 

para o deslocamento de parte do DETRAN (SILVA, 2014). Quanto aos demais, ela 

informou que as áreas tinham conflitos fundiários e para adquirir era necessário 

regularizá-las, além da dificuldade de aquisição dos terrenos mais próximos devido 
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ao valor elevado da terra, principalmente em Ponta Negra, conforme exemplifica: 

“Ponta Negra o m² era muito alto, não havia condições de desapropriar, porque o 

valor da terra era muito alto” (SILVA, 2014).  

Logo, nas palavras da gestora, verifica-se que o poder público não adotou 

medidas de enfrentamento à especulação imobiliária, confirmando a lógica de 

produção econômica do espaço urbano das cidades brasileiras, que se reproduzem 

em Natal, conforme explica Kowarick (1979). Ao mesmo tempo em que não se 

identifica a tentativa de aplicação de instrumentos de efetivação da Função Social da 

Propriedade Urbana instituídos no Plano Diretor de Natal (Natal, 2007). 

A seguir analisam-se os documentos de elaboração da proposta de 

reassentamento, a fim de compreender como a gestão Municipal Planejou e operou 

os processos de reassentamento.  

2.3. DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO: PLANO DE TRABALHO 

(PT) E PLANO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL (PTTS) 

Um dos principais documentos que apresentam a proposta para o aporte de 

recursos do Governo Federal Brasileiro em projetos habitacionais é o Plano de 

trabalho (PT). Este contempla informações cadastrais de moradores, descrição da 

área de intervenção, objeto, Objetivos/Metas, quantitativos, prazos e assinaturas. A 

Caixa Econômica Federal (CAIXA) toma conhecimento do escopo das propostas 

para o gerenciamento dos contratos de repasse como forma de fiscalização do 

Ministério das Cidades por meio deste documento, no caso dos projetos 

Habitacionais (Volume 2/Anexo 1 - Plano de Trabalho). 

No objeto do PT, verificou-se o comprometimento no deslocamento de seis 

assentamentos deixando a possibilidade de inserção de outros, uma vez que a 

SEHARPE ventila a possibilidade de trocas. Outro procedimento para os 

reassentamentos identificado na descrição do objeto foi a menção de cinco tipos de 

ações: pavimentação, drenagem, produção de unidades habitacionais, regularização 

fundiária e trabalho social. Tal constatação pode ser confirmada quando analisado o 
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Quadro de Composição do Investimento - QCI e o seu respectivo Cronograma de 

execução Geral (Volume 2/Anexo 1 - Plano de Trabalho). 

Outro item do PT que informa os procedimentos adotados é a descrição da 

Situação atual da área de intervenção. Nela encontram-se os motivos justificados 

para a seleção das comunidades. 

Situação Atual: 
DETRAN 
Ocupações desordenadas proveniente de invasões de área pública, 
resultante do partido urbanístico do conjunto residencial da Cidade da 
Esperança. As ocupações possuem alta densidade.  
PARQUE DAS DUNAS 
Ocupações caracterizadas como APP, tombada pelo Governo do Estado, 
onde existe risco de deslizamento/desmoronamento, além de 
descaracterizar a área de preservação ambiental; demanda judicial.  
VIA SUL 
Ocupações de leito de rua com construções de barracos utilizando materiais 
inadequados, tendo sentença judicial para retirada dos ocupantes; Zona de 
Proteção Ambiental – ZPA. 
MÃE LUIZA / SOPAPO 
Ocupações irregulares de áreas públicas, com risco social e barracos sem 
condições de habitabilidade.  
ALAGAMAR 
Ocupações de leito de rua; demanda judicial de desocupação, moradores 
transferidos temporariamente para casas de aluguel, que expirou o prazo de 
pagamento das mesmas. 
PEAO 
Ocupações de áreas públicas, leito de ruas.  
DIVERSAS 
São situações oriundas dos conselhos tutelares com demandas judiciais. 
(PMN, 2008f)  

Entre estes motivos percebem-se as características de precariedade 

habitacional, irregularidade fundiária e risco de vida somando-se as pressões 

judiciais para justificar a escolha dos assentamentos a serem reassentados.  Além 

disso, a conjugações desses fatores não é graduada e clara demonstrando a 

inexistência de critérios predefinidos, conforme admitido nas entrevistas com os 

agentes envolvidos na elaboração (Volume 2). 

Quanto ao Plano de Trabalho técnico e Social (PTTS), este documento é 

apresentado a CAIXA complementando o PT, com a finalidade de descrever os 

objetivos e ações do acompanhamento social (Anexo 2 - Plano de Trabalho Técnico 

Social) compondo o conjunto de projetos que definem os procedimentos de 

deslocamentos em estudo. 
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No PTTS, destaca-se uma descrição resumida de todo o bairro do Planalto 

informando o conhecimento apresentado pela equipe sobre o entorno do 

empreendimento habitacional a ser promovido, encontrada na caracterização da 

área de intervenção.  

O bairro do Planalto que receberá a maior quantidade de famílias possui 
uma área total de 501,71 hectares, com alguns espaços ociosos que já 
contemplam projetos habitacionais e urbanísticos, semelhantes ao que trata 
este Projeto de Reassentamento, o projeto será implantado em duas 
quadras de propriedade da Prefeitura integrante do Loteamento Reforma. 
Quanto à infra-estrutura urbana, o Planalto possui 95,52% dos seus 
domicílios atendidos pela Rede Geral de Abastecimento de Água; e 95,74% 
pela Rede Elétrica. No que se refere ao lixo domiciliar, 91,51% da produção 
é recolhida pelo serviço público de coleta de resíduos sólidos; 4,86% são 
jogados em terrenos baldios e 3,63% têm outros destinos. Quanto ao 
esgotamento sanitário, a maioria dos domicílios, 70,53%, utilizam a fossa 
rudimentar como destino de seus esgotos; enquanto 0,50% são atendidos 
pela rede geral. A drenagem atende a 10% do bairro e a pavimentação 
atende apenas 5% (SEMURB apud PMN, 2010).  

Entretanto, os novos conjuntos construídos para receberem as famílias 

deslocadas não se localizavam no bairro Planalto, mas no Guarapes. Com isso, 

identificam-se divergências quanto às informações apresentadas para a descrição 

do entorno em que foi inserido o referido projeto habitacional.  

Ainda no PTTS, identificou-se um dos procedimentos mais relevantes para a 

análise dos deslocamentos como os Critérios de Seleção apresentados, sendo eles: 

 Integrantes idosos ou pessoas com deficiência; 

 Viver em grave situação de insalubridade; 

 Mulher chefe de família; 

 Maior tempo de permanência no local; 

 Maior número de membros na família por domicílios; 

 Menor renda familiar. 

Analisando esses critérios verifica-se sua constituição considerando apenas 

condicionantes socioeconômicos da população em relação aos assentamentos. Com 

isso, tem-se excluído os aspectos urbanísticos nos critérios de seleção, uma vez que 

estes não envolvem aspectos físicos de relação dos assentamentos e do seu 

entorno. Dessa forma, o PTTS coloca-se como ação social dissociada dos aspectos 
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físicos do entorno, contrário ao que orienta Lefébvre (2008) quando mostra a 

importância de relação dialética dos aspectos sociais, físicos, econômicos e políticos 

para melhor compreensão do espaço e consequentemente dos assentamentos 

humanos. 

Em se tratando do item Justificativa observou-se a referência ao direito à 

moradia e a gestão democrática como objetivo a ser alcançado através do trabalho 

social: “. as ações previstas no Projeto Social de Reassentamento/ Remanejamento 

– Planalto DETRAN aponta para a compreensão da moradia como direito assim 

como o direito de participação (...)” (PMN, 2010).  

Entretanto, a compreensão de gestão democrática contida no PTTS não 

envolve a população deslocada em todas as fases do processo inserindo-a a partir 

da fase de implementação do projeto.  

Dessa forma, a compatibilização do Projeto Executivo de Reassentamento 
com o PTTS buscará, acima de tudo, a participação das famílias 
beneficiárias em todas as fases de implementação dos projetos 
executivos, considerando a importância das contribuições dos comunitários 
na qualificação do Programa e na conformação de um pacto de cooperação 
entre poder público e comunidade.(PMN, 2010, grifo nosso). 

Dessa forma, verificou-se, por meio da análise das ações sociais planejadas, 

que a participação das populações deslocadas não foi um procedimento adotado 

neste processo desde a elaboração dos projetos. 

Quanto aos objetivos assumidos pelo PTTS identificou-se:  

Formalizar um pacto público para o processo de reassentamento, com a 
participação das famílias beneficiadas, das representações comunitárias e 
da população da área de intervenção; Sensibilizar, envolver e preparar as 
famílias para as fases de mudanças (físicas e psico-socio-ambientais), 
decorrentes da intervenção bem como a necessidade de recuperação, 
conservação e preservação do novo habitat e em particular dos recursos 
estruturais e ambientais locais; Garantir às famílias reassentadas o 
acesso aos equipamentos comunitários e serviços sociais básicos (saúde, 
educação, lazer assistência social, transporte coletivo, etc.) Assegurar a 
regularização das áreas destinadas ao reassentamento de famílias, bem 
como a titulação dos imóveis nos nomes dos chefes de família, 
independentemente de seu gênero; Implementar as ações do PTTS na 
comunidade através dos Eixos MOC, ESA e GTR, visando assegurar a 
participação dos beneficiários em todas as fases de execução do Projeto, e 
garantir, especialmente, o acesso a informação. (PMN, 2010). 
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Os dois primeiros objetivam viabilizar a proposta para que todos os 

beneficiários a aceitem e se adaptem ao novo ambiente construído sob a mesma 

compreensão de participação já mencionada.  Os demais assumem a 

responsabilidade de garantir o acesso a equipamentos e serviços, a segurança 

jurídica da posse, o acesso à informação e a Implementação dos 3 eixos próprios a 

toda ação social. 

Em se tratando da garantia do acesso a equipamentos e serviços verifica-se 

que este objetivo do PTTS necessita da correspondência com o conjunto de 

procedimentos do plano de obras físicas para se efetivar.  

Por fim, é relevante destacar a conclusão contrária à decisão de 

reassentamento dada em um parecer social da SEHARPE, o qual alerta para os 

problemas da falta de infraestrutura do Guarapes. 

Diante da situação que ficou evidenciada, podemos concluir que apesar 
dessa população morar em condições subumanas, o bairro o qual está o 
assentamento tem toda a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento 
dos indivíduos enquanto sujeitos de direito e de cidadania plena, enquanto 
que o planalto por ser um bairro novo, não oferece ainda infra-estrutura 
necessária para o desenvolvimento desse segmento de classe.(PMN, 
2008b) 

Assim, denota-se que a equipe tinha ciência da distinção de infraestrutura 

entre o local dos assentamentos e a área para onde o Município se propunha 

reassentar às famílias. Este parecer social também denota a relação de direitos 

adquiridos no meio em que se encontravam os assentamentos alertando sobre a 

possibilidade de despossessão dos mesmos. 

Assim no próximo item tem-se a análise do conjunto arquitetônico como mais 

um componente da elaboração do processo de reassentamento, o qual demonstra 

as ações físicas para sua concretização conforme planejado pela gestão municipal. 
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2.4. PROJETO ARQUITETÔNICO: A ESTRUTURA FÍSICA 

PROPOSTA PARA RECEBER AS FAMÍLIAS DESLOCADAS  

O conjunto arquitetônico do projeto Planalto II definiu a construção de 348 

unidades de Habitação de Interesse Social horizontal com a tipologia de casa térrea 

dispostas em fita, tanto no conjunto Leningrado (Figura 4) como no Santa Clara 

(Figura 5).  

Figura 4: Localização das Unidades do Projeto Planalto II construídas no conjunto 
Leningrado.  

 

Fonte: SEHARPE, 2008. 

A implantação do Leningrado previu espaço para: 160 UH, uma lagoa de 

drenagem e equipamentos públicos. A área destinada a equipamentos públicos 

comporta um Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI), um Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), uma escola com quadra de esportes e um 

posto de saúde. 

Legenda: 

Lotes quadras 212, 399 e 400 
destinados ao Planalto II, 

Lotes quadras 399 e 400. 
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A implantação do conjunto Santa Clara definiu a construção de 188 casas na 

Quadra 413 e nas quadras vizinhas reservou espaço para um Cemitério. Este 

ocuparia duas quadras, inicialmente. Depois sua área de expansão foi desafetada 

para área verde e equipamentos públicos, conforme visualizado na Figura 5.  

Figura 5: Localização das Unidades do Projeto Planalto II construídas no conjunto Santa 

Clara.  

 

Fonte: SEHARPE, 2008. 

Portanto, confirma-se o planejamento para criação de condições de 

urbanização em glebas vazias, onde ainda estavam por implantar a promoção de 

todos os itens de infraestrutura básica desde drenagem e pavimentação até os 

equipamentos básicos e áreas verdes, pela forma como o projeto físico foi 

concebido. 

Legenda: 

Lotes quadras 413 destinados 
ao Planalto II, 

Lotes destinados a CAERN. 
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Logo, pelo definido nas implantações e considerando o PT, compreende-se 

que o projeto habitacional foi definido dependendo da complementação de outros 

contratos, uma vez que foram reservados recursos para pavimentação, drenagem e 

produção de unidades habitacionais apenas, excluindo os equipamentos públicos. 

Segundo Eleonora Silva “A atribuição da SEHARPE era promover as casas e prever 

os espaços para o restante da prefeitura, cada um dentro da sua área, 

complementar o projeto. (...) por que a SEHARPE não pode solicitar os demais 

recursos, a educação é que tem que adquirir os recursos para escola e assim por 

diante”.  

  Quanto ao parcelamento, foram projetados lotes individuais de 10 de frente 

por 12,50 de fundos totalizando 125m² permitindo ampliação, uma vez que a casa 

possui 35,44m², conforme identificado na Figura 6. 

Figura 6: Locação da Unidade habitacional padrão no lote padrão implantado nos 

Conjuntos Leningrado e Santa Clara 

 

 Fonte: SEHARPE, 2008. Nota: editado pela autora, 2013. 

Vale salientar que não foram realizadas avaliações mais detalhadas sobre a 

condição da UH por não se tratar de objetivo desta dissertação. A pesquisa analisa 

mais especificamente os processos de reassentamento e sua relação com o direito à 
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moradia e à cidade voltando às análises para a condição de inserção urbana e 

satisfação do morador das áreas urbanas envolvidas neste processo. Assim, a 

análise da UH limita-se a sua locação, condição de implantação no partido 

urbanístico, sua relação com equipamentos e, mais adiante, analisa as opiniões dos 

moradores sobre sua qualidade.  

Assim sendo, as análises dos documentos prosseguem com o Plano de 

Reassentamento, que informa sobre o planejamento e procedimentos diretamente 

relacionados aos deslocamentos das famílias.  

2.5. PROJETO SOCIAL DE REASSENTAMENTO/REMANEJAMENTO 

– PRR. 

O projeto Social de Reassentamento/Remanejamento (PRR) é formulado com 

o objetivo de orientar o reassentamento das famílias para as novas moradias 

possuindo a maioria dos procedimentos adotados com essa finalidade (Volume 

2/Anexo 3 - Plano de Reassentamento). Por isso, foram analisados quase todos os 

itens de seu conteúdo, exceto os Dados Gerais e a Estimativa de Custos.  

Na apresentação desse documento, destacam-se os motivos relacionados 

pela equipe para justificar o deslocamento. 

O presente documento se constitui de Projeto de Reassentamento de 
comunidades/famílias que ocupam áreas de preservação ambiental, leito 
de ruas, área alagadiças, bem como, pretende cumprir mandatos 
judiciais da Vara de Família, da defesa Patrimonial, que demandam 
moradias para famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, 
espalhadas por várias localidades do município de Natal, incluídas no 
escopo do Programa de Urbanização, Regularização e Integração de 
Assentamentos Precários – Ministério das Cidades. (PMN, 2007, grifo 
nosso). 

Neste conteúdo, examina-se que houve a conjugação da situação de 

precariedade habitacional relacionadas ao risco somadas à pressão judicial da Vara 

de Família e da Defesa Patrimonial para definir a escolha dos assentamentos 

envolvidos no referido processo, conforme verificado no PT.  
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Ainda na apresentação, constatou-se que o plano de Reassentamento 

identificou o desejo de permanência das famílias nas localidades, mas o interpretou 

como fruto da acomodação das pessoas com sua situação socioeconômica.  

Um processo de reassentamento de famílias, por melhor executado que 
seja, geralmente provoca reações de ordem emocional, tanto individuais 
quanto coletivas. Apesar das deficiências em infra-estrutura e das 
consequências que essas deficiências possam ocasionar aos moradores de 
um determinado lugar, sempre existe uma identidade e/ou alguma forma de 
pertencimento à comunidade em que se vive. Para as famílias que 
sobrevivem em sub-habitações ou em condições insalubres de existência, a 
condição real de suas vidas levam-nas à conformidades, banalizando 
os riscos pessoais e sociais existentes. (PMN, 2007) 

Esta interpretação é constituída reportando-se as condições de precariedade 

habitacional internas do assentamento e ao risco. Entretanto, novamente, não se 

verifica aspectos considerando a relação dos assentamentos com o entorno neste 

trecho, uma vez que a maioria estava inserida em áreas de alto valor imobiliário em 

melhores condições de infraestrutura ao redor dos assentamentos, conforme 

apresentado no item 2.2 (p. 58).  

Embora o risco seja posto como argumentação da SEHARPE para a retirada 

das famílias e de fato havia evidencias desse problema, ressalta-se que não foram 

consideradas as preferências dos moradores e nem as suas percepções sobre tais 

problemas, inclusive o aluguel. Nesse caso, observou-se a prevalência dos objetivos 

do poder público quanto ao reassentamento das famílias.   

O PRR também adota os objetivos gerais do PT como: melhoria das 

condições de adequada habitação, a inclusão social das famílias acrescentando a 

promoção da Gestão Participativa para o processo de implementação da proposta. 

Além disso, define seu objetivo maior como: 

3.3 - Do Projeto executivo de Reassentamento Geral 

Assegurar às famílias diretamente beneficiadas pelas ações de 
reassentamento do Programa, condições de manter ou recompor, num 
prazo de tempo mais curto possível, o seu tecido social, melhorando a sua 
inclusão na malha urbana e o acesso com qualidade aos direitos de 
cidadania. (PMN, 2007). 
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Finalidades essas que também foram colocadas nos objetivos específicos do 

PRR.   

Específicos 
Reconstruir em área adequada condições dignas de habitação, dotadas de 
toda infra-estrutura básica (água, esgoto sanitário, drenagem pluvial, 
energia, vias públicas) e inseridas numa proposta urbanística mais ampla; 
Assegurar às famílias reassentadas o acesso aos equipamentos 
comunitários e serviços sociais básicos (saúde, educação, lazer, assistência 
social, transporte coletivo, etc.); 
Garantir a segurança alimentar da população beneficiada com base na 
manutenção dos vínculos de trabalho pré-existentes e a implementação dos 
projetos complementares de qualificação profissional e geração de emprego 
e renda; 
Assegurar a regularização das áreas destinadas ao reassentamento de 
famílias, bem como a titulação dos imóveis nos nomes dos chefes de 
família, independentemente de seu gênero; 
Possibilitar o acesso a direitos sociais básicos, viabilizando a (re) 
construção da cidadania da população reassentada, através de 
mecanismos de participação, controle social das intervenções do Programa 
e garantias mínimas de segurança pública; 
Apresentar e discutir as alternativas e propostas para a realização do 
reassentamento com as lideranças comunitárias e famílias diretamente 
beneficiadas; 
Sensibilizar, envolver e preparar as famílias para as fases de mudanças 
(físicas e psico-sócio-ambientais), decorrentes da intervenção, bem como a 
necessidade de recuperação, conservação e preservação do novo habitat e 
em particular dos recursos estruturais e ambientais locais; 
Constituir grupo de representantes das famílias beneficiadas para 
acompanhamento do processo de reassentamento; 
Identificar a existência de pessoas em condição de deficiência entre as 
famílias beneficiadas, para possíveis adaptações  às obras físicas, de modo 
a criar as condições de acessibilidade; 
 Orientar e cooperar no processo de mudança da moradia; 
 Formalizar um pacto público para o processo de reassentamento, com a 
participação das famílias beneficiadas, das representações comunitárias e 
da população da área de intervenção com o objetivo de conservar os 
equipamentos públicos que serão instalados na área de 
reassentamento.(PMN, 2007, grifo nosso) 

Logo, os objetivos postos na elaboração do projeto correspondem às 

orientações das diretrizes da Política Nacional de Habitação (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2004), tomando como parâmetro o conceito de adequada habitação 

incluso no princípio da Moradia Digna. 

2.6. ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS DE DESLOCAMENTO 

PROPOSTOS NA FASE DE ELABORAÇÃO 

A partir da análise da situação habitacional dos assentamentos envolvidos no 

processo de reassentamento, verificou-se que se tratavam de populações com 
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baixas condições econômicas, residindo em assentamentos precários, sem a 

regularidade jurídica da posse e com ações judiciais de remoção na maioria deles. 

Neste caso, o termo utilizado foi remoção, conforme Bonduki (1998), uma vez que a 

ação judicial sem uma solução habitacional configuraria um processo de 

reassentamento semelhante ao ocorrido no período do higienismo. 

Nesse contexto, tanto a demanda por inadequação habitacional, quanto às 

ações judiciais (SILVA, 2014) pressionaram a Prefeitura de Natal para dar solução 

de retirada das famílias. Com isso, o Município formulou o projeto Planalto II para 

receber os seis assentamentos justificando, em seus documentos de elaboração, a 

melhoria das condições de moradia desses assentamentos precários de Natal como 

objetivo principal.  

Por estas razões, verificou-se que a escolha dos assentamentos não se deu 

por critérios técnicos predefinidos sob aspectos socioeconômicos e urbanísticos 

envolvendo a relação dos assentamentos com o entorno, além das condições 

precárias internas e o risco. Isto, de preferência, vinculado ao planejamento urbano 

e habitacional da cidade como requer o Plano Nacional de Habitação (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2009) por meio dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social 

(PLHIS). 

As escolhas ocorreram essencialmente por pressões dos demais agentes 

sociais e jurídicos envolvidos no processo de produção habitacional de Natal. No 

caso do Alagamar, Pião e Via Sul o fator decisivo foram as ações judiciais para o 

município retirar as famílias de logradouros públicos. Quanto à parte reassentada do 

DETRAN, fez-se necessário o deslocamento de famílias para viabilizar outro projeto 

habitacional de remanejamento, sendo o Luiz Gonzaga e o 8 de outubro ocupações 

organizadas pelo MLB para pressionar a entrada destas famílias no cadastro do 

projeto Planalto II, depois da sua criação.  

Verificou-se nos documentos que as pressões desses agentes e a ausência 

de uma política habitacional adequada, concorreram para a escolha do 

reassentamento como solução habitacional.  E, também, foram desconsideradas as 

relações socioeconômicas das famílias com o entorno e seus vínculos históricos 

com as localidades de origem. 
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O identificado como justificativa para os reassentamentos foi, nos documentos 

de elaboração, à descrição da precariedade habitacional interna ao assentamento e 

seu risco, sendo, este último, não considerado como critério de escolha definitivo. 

Nesse contexto, o município decidiu construir o projeto habitacional no bairro 

Guarapes, zona periférica de Natal, em um vazio urbano ainda por receber 

Infraestrutura básica e equipamentos públicos, pela disponibilidade de terras de 

menor valor (SILVA, 2014). Com isso, a gestão Municipal deixa de enfrentar o 

capital imobiliário seguindo a lógica de produção econômica do espaço urbano.  

Por outro lado, constatou-se que a maioria dos assentamentos com ação judicial 

(Alagamar, Pião, Via Sul e Parque das Dunas) estavam localizados em áreas 

infraestruturadas de alto valor imobiliário e os técnicos tinham conhecimento dessa 

distinção de qualidade urbana. 

Por estas razões o projeto físico foi elaborado de forma a oferecer toda a 

infraestrutura básica e de equipamentos públicos necessários à moradia das 

famílias. No entanto, o Plano de trabalho informa que o contrato se comprometeu 

com a infraestrutura básica e as UH não prevendo recursos para a construção de 

equipamentos públicos. Quanto a estes, o projeto reservou áreas aguardando ações 

das demais secretarias municipais para sua complementação adotando um modelo 

de gestão descentralizada (SILVA, 2014). Além disso, não foram evidenciados nos 

documentos de elaboração procedimentos para integração com propostas de 

mobilidade almejando sanar a dificuldade de transporte público na área do projeto.  

Dessa forma, o projeto habitacional planejado para receber as famílias 

reassentadas foi formatado com objetivos superiores aos recursos aportados, 

dependendo de contratos complementares para dotação dos equipamentos 

comunitários.  Isto considerando os objetivos postos nos princípios da PNH (2004) 

mediante a adesão do projeto a esta política conforme descrito no Plano de 

reassentamento/remanejamento (PRR). Mesmo que o projeto contemplasse o 

conjunto arquitetônico, com os equipamentos urbanos, a dificuldade de transporte 

público na área foi um fator limitante da qualidade do projeto.   

Por estas razões, verifica-se a necessidade dos documentos de elaboração 

apresentarem um estudo mais aprofundado de avaliação das condições urbanísticas 
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do assentamento, informando se o mesmo é consolidável ou não, conforme 

conceituação de Denaldi. Isto, para dar fundamentação à decisão de 

reassentamento, demonstrando a impossibilidade de permanência das famílias no 

seu entorno urbano.  

Assim, esta dissertação realizou o estudo de implantações e identificação do 

terrenos com capacidade de abrigar projetos de HIS no entorno dos assentamentos 

e averiguou que havia disponibilidade de terrenos vazios capazes de comportar as 

famílias dos assentamentos em cinco casos. Logo, havia possibilidade de 

remanejamento ou reassentamento em terrenos dentro de um raio de 500m do local 

de origem em quase todos eles, independentemente da sua condição de 

consolidação. 

O Alagamar, Pião e Via Sul, segundo definição de Denaldi (2010) não eram 

consolidáveis por estarem em área de logradouro público, mas possuíam 

possiblidade de continuarem na área, uma vez que havia terrenos com possibilidade 

reassentá-los em terrenos vizinhos ou no mesmo bairro .  

Até o 8 de outubro que localizava-se no mesmo bairro do projeto habitacional 

para onde foi levado, havia possibilidade de permanecer no mesmo local, uma vez 

que o terreno do assentamento é área pública com características de consolidação, 

podendo ter sido remanejado.  

No assentamento DETRAN o terreno no Guarapes foi considerado pelo 

município como próximo para o deslocamento, sendo interpretado pelo município 

como um remanejamento. Mas o estudo de implantações identificou terrenos a 

500m com possibilidade de aquisição para também reassentá-los em terrenos 

vizinhos ou no mesmo bairro.  

Apenas, o Luiz Gonzaga não possuía terrenos nas proximidades dificultando 

um reassentamento nas proximidades, a fim de manter os vínculos com a boa 

qualidade urbana do entorno do bairro Mãe Luiza.  

 Segundo os técnicos municipais, a decisão de localizar o projeto em área 

periférica ocorreu, entre outros fatores, pela dificuldade de aquisição de terrenos no 

entorno dos assentamentos.  O elevado valor da terra nos bairros Ponta Negra e 
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Candelária foram um dos fatores identificados como impeditivo para a aquisição de 

terrenos. Estes se encontram aptos até os dias atuais a abrigarem projetos de HIS e 

possibilitaria o remanejamento ou reassentamento nas proximidades do Alagamar, 

Pião e Via Sul segundo classificação de Denaldi (2010) caso fossem adquiridos.  

Dessa forma, a dinâmica do mercado de terra urbana em Natal determinou o 

acesso a áreas infraestruturadas de acordo com a classe econômica condizente 

com a dinâmica de mercado de terra urbana brasileiro, o qual conduz a conformação 

socioespacial intraurbana segregada (VILLAÇA, 2001) fruto da espoliação urbana 

(KOWARICK, 1979).  

Entretanto, a aquisição de terrenos em áreas urbanizadas e de custo elevado 

possuem instrumentos para enfrentamento dessa lógica de mercado de terra urbana 

tais como o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e do Imposto 

Predial e Territorial Urbano – IPTU Progressivo,  a fim de reduzir o valor desse e 

permitir a aquisição pelo município para projetos de HIS. Além do Direito de 

Preempção ou a Concessão da Outorga Onerosa para permuta em terrenos melhor 

localizados. Todos os instrumentos são presentes e regulamentados no Plano 

Diretor de Natal desde 1994, anterior ao Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001). 

Na maioria dos casos, justificar-se-ia a aplicação de alguns dos instrumentos 

da Função Social da Propriedade no intuito de viabilizar o remanejamento ou 

reassentamento no mesmo bairro, tentativa essa não verificada nos documentos de 

elaboração.  
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3. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO: DADOS A PARTIR DE 

DOCUMENTOS E RELATÓRIOS. 

O período dessa análise compreende de 2007 (início da execução do 

contrato) a 2010 (ano final dos documentos arquivados). Com esta finalidade 

formou-se uma tabela com a sistematização das informações colhidas nos 

documentos de cada ano contendo: data, dados do documento, assunto e 

informações gerais do documento.  

Ressalta-se que a equipe técnica do projeto em 2008 sofreu alterações em 

função da mudança de Gestão Municipal13.  

3.1. O REASSENTAMENTO A PARTIR DOS OFÍCIOS, 

REGISTROS CARTORIAIS E E-MAILS. 

Observando os documentos relativos à implementação do projeto no período 

inicial em 2007, excetuando-se os relatórios sociais, encontraram-se: as escrituras 

públicas do terreno, o comunicado de seleção do Programa de Aceleração do 

crescimento (PAC), o informe de contratação com cláusulas suspensivas e o 

contrato. 

Nos documentos desse período, identificaram-se os documentos de 

titularidade inicialmente, o que demonstra a definição do terreno como um dos 

primeiros procedimentos na formação dos projetos de HIS. A escritura Pública 

informou que o terreno foi adquirido por desapropriação amigável das quadras 413, 

414, 429 e 430 do loteamento Reforma, as quais deram origem ao conjunto Santa 

Clara. Através desse registro, verifica-se que o município não utilizou uma área 

pública para realização do projeto habitacional necessitando realizar processos de 

aquisição de terrenos para isso.  

Assim, a escolha do terreno para construção do projeto habitacional Planalto 

II em áreas com valor de terra inferior aos dos locais de origem dos assentamentos 

                                            
13

 De 2008-2012 o Município do Natal foi administrado pela Prefeita Micarla Araújo de Souza Weber. 
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reassentados, não se deu fruto de dificuldades em enfrentar processos 

administrativos de aquisição de terrenos, mas pela aceitação da lógica de mercado 

de terra urbana e não aplicação dos instrumentos da Função Social da Propriedade 

Urbana, presentes no Plano Diretor de Natal desde 1994.  

Em 2008, tem-se a continuidade das ações burocráticas que deram início a 

obra em 07 de julho desse ano. Isto, mesmo sob pendências de documentos 

técnicos e licenças como Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (GPRS) e Alvará de Construção, as quais 

foram sanadas neste ano faltando às pendências do Plano de Trabalho Técnico 

Social (PTTS) (ver Volume 2/Apêndice 8 - Catalogação dos Documentos iniciais do 

projeto Planalto II do período de 2008, p.174). 

Durante 2008 houve problemas técnicos no PTTS apontados pela análise da 

CAIXA, tais como: solicitações de revisão da caracterização da área, problemas na 

composição dos preços, necessidade de apresentação da carga horária de 

profissionais da equipe a ser contratada. Tais revisões postergaram a autorização da 

licitação do acompanhamento social para dezembro de 2008. Com isso, examinou-

se um retardo no desenvolvimento do PTTS diferente do ocorrido no curso das 

obras. 

No entanto, o projeto foi planejado atribuindo a execução do PTTS a 

responsabilidade de adaptar a população reassentada para o novo conjunto 

conforme verificado pela análise dos documentos de elaboração.  

Esse descompasso continuou nos documentos de 2009 (Volume 2/Apêndice 

9 - Catalogação dos Documentos iniciais do projeto Planalto II do período de 2009), 

uma vez que não se identificaram paralisações da obra e não fora licitada a 

contratação da execução do PTTS. Como medida, a SEHARPE apresenta uma 

equipe sua em parceria com a SEMTAS para cumprimento do PTTS, conforme 

posto no ofício de 27 de agosto.  

Nesses registros, além do andamento das obras, destaca-se o Decreto de n° 

5.645 de 12 de abril de 1995 modificando seu artigo 2° em 26 de agosto para 

destinar: as quadras 413 e 414 para provisão habitacional, a 429 para equipamentos 

comunitários e área verde, a 430 para um cemitério. Este decreto, em síntese, 
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modificou o uso da quadra 429, que inicialmente era para ampliação do cemitério, 

para a inserção de uma área verde e equipamentos no Conjunto Santa Clara, 

conforme também identificado no projeto físico.  

O objetivo dessa iniciativa foi destinar mais área para equipamentos públicos 

conforme verificado na implantação do conjunto Leningrado (item 2.4, p.72). 

Entretanto, não se evidenciam documentos que relatem a contratação desses novos 

equipamentos por meio da integração com outras secretarias Municipais, conforme 

planejado. 

Para a análise dos períodos seguintes não foram identificados arquivos de 

documentos do projeto, relativos aos anos de 2010, 2011 e 2012 (Volume 

2/Apêndice 10 - Catalogação dos Documentos iniciais do projeto Planalto II do 

período de 2010, p.181). Em virtude disso, a avaliação deixa de colher demais 

informações do período de implementação, com base nestes documentos. 

3.2. O REASSENTAMENTO A PARTIR DOS RELATÓRIOS 

SOCIAIS. 

O Relatório Social (RS) é um documento do projeto que informa como foi 

realizado o acompanhamento social a cada mês. Tal documento teve o conteúdo 

dos itens não repetitivos denominados: Atividades/Ações Desenvolvidas e Avaliação 

das Atividades Desenvolvidas, sistematizado em quadros.  

Para o item Atividades/Ações Desenvolvidas foi realizada uma listagem dos 

tipos de ações sociais desenvolvidas em cada mês. Para o item Avaliação das 

Atividades Desenvolvidas tem-se uma síntese da avaliação mensal produzida pela 

equipe social, as quais foram complementadas por comentários.  

Sob essa estrutura de análise verificou-se em 2008 (Volume 2/APÊNDICE 11 

– Quadro Síntese Relatórios Sociais de 2008), que o trabalho social começou por 

levantamentos e reuniões seguidas de cadastramentos, realizados no primeiro mês 

de contato com os assentamentos. Além disso, não foram registradas oficinas com 

as famílias para elaboração de projeto. Com isso, ratifica-se a inserção destas no 



85 

Reassentamentos de Famílias em Projetos de Habitação Social: 
uma avaliação de procedimentos e resultados do projeto Planalto II, Natal/ RN 

 

processo de reassentamento após sua elaboração, conforme formatado nos 

documentos desse período (item 2, p. 50). 

Ressalta-se que os relatórios sociais de 2008 informam a não adesão dos 

moradores do Assentamento Parque das Dunas ao projeto. Uma das reclamações 

destes moradores evidenciada foi à distância da localização do conjunto ofertado 

para o assentamento o onde residem. Tal fato expressa o desejo de permanência no 

Bairro Mãe Luiza, localizado em área com infraestrutura. Além disso, verificou-se 

que o MLB não atuou para mobilização do Parque das Dunas. Segundo Oliveira 

(2014), o movimento não sentiu possibilidade de convencimento, uma vez que não 

se tratavam de barracos, não estavam em leito de rua e o assentamento é 

consolidado. Diante dessa situação, os relatórios informam que a SEHARPE optou 

por substituir o assentamento Parque das Dunas pelas famílias do Pião e do 8 de 

outubro, os quais desejaram ser incluídos no projeto Planalto II.  

Outro aspecto verificado, neste período, foi à dificuldade de realização do 

trabalho social pela equipe da Prefeitura, sendo a equipe declarada como 

insuficiente no RS. Uma dificuldade que foi dimensionada no PTTS foi a ausência de 

uma equipe específica para o projeto, conforme previsto inicialmente. Nos Relatórios 

Sociais (RS) deste ano, confirmam-se também as pressões judiciais influenciando a 

ordem de deslocamento dos assentamentos.  

 Por fim, registra-se nos RS de 2008 a presença do Movimento Luta de 

Bairros, Vilas e Favelas (MLB) na maioria das reuniões comunitárias e com as 

lideranças apoiando o trabalho social, o qual possui como objetivo apresentar a 

proposta e obter a adesão das famílias. 

Entretanto, por meio destas análises não se identifica o trabalho de 

conscientização e luta pela permanência das famílias dos assentamentos precários 

em suas localidades de origem nas ações do Movimento de Moradia de Natal.  

Em se tratando do período de 2009, continuam os relatos de dificuldade da 

execução do trabalho social em seus relatórios. As oficinas de capacitação que 

fazem parte da Educação Sanitária e Ambiental (ESA) e da Geração de Trabalho, 

Emprego e Renda (GTER) foram adiadas constantemente. Um dos principais 

aspectos problemáticos relatados foi que a equipe social subdimensionada atuava 
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tanto para a promoção das ações sociais, quanto no acompanhamento da entrega 

das unidades habitacionais (Volume 2/APÊNDICE 12 – Quadro Síntese Relatórios 

Sociais de 2009).  

Quanto a aspectos de infraestrutura relatados no RS, verificou-se que não há 

espaço para encontros com a comunidade no conjunto habitacional ofertado, o que 

fragmentou e dificultou as ações da equipe de assistência social após o 

reassentamento. Tal informação corrobora com o analisado no item 1 (p.72), uma 

vez que o projeto físico definiu áreas para equipamentos sem reservar recursos no 

contrato para a execução deles.  

Outro item identificado nos relatórios de 2009 foram as datas de mudança das 

famílias: em julho, mudou-se o Luiz Gonzaga, Alagamar e Pião; em setembro o Via 

Sul e o 8 de outubro juntos. Com isso, verifica-se que o reassentamento dos 

assentamentos precários teve início, mesmo sob dificuldades de implementação das 

ações do PTTS, planejadas como necessárias à adesão e adaptação das famílias. 

Nos Relatórios Sociais de 2010 (Volume 2/APÊNDICE 13 – Quadro Síntese 

Relatórios Sociais de 2010) tomou-se conhecimento da entrega dos primeiros títulos 

de propriedade do conjunto Santa Clara por meio do instrumento Concessão de 

Direito Real de Uso (CDRU). Com isso, o projeto conferiu a segurança jurídica da 

posse à parte das famílias beneficiadas em agosto deste ano. Entretanto, registrou-

se a venda de algumas unidades neste mesmo mês, o que indica a inadaptação 

dessas famílias na área de implantação do projeto.   

Um aspecto importante observado nos relatórios é a identificação de crianças 

fora da escola desde setembro de 2009, sendo reivindicada a viabilização de 

transporte escolar para o conjunto. Os Relatórios Sociais informam que um ano 

depois de identificado o problema ainda se realizava o levantamento dos estudantes 

deslocados para providenciar transporte escolar.  

Em 2010, registrou-se a apresentação do Código de Endereçamento Postal 

(CEP) dos conjuntos após dois anos da entrega das unidades.  

Logo, tanto na identificação de criança fora da escola quanto na ausência de 

CEP analisa-se a perda de direitos das famílias, uma vez que a área onde residiam 
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possuía oferta desses serviços, configurando o que Harvey denominou de 

despossessão (Harvey apud Morais e Venturato, 2013).  

Neste ano ainda é insuficiente à equipe social. Além disso, verificou-se que 

ações próprias do Plano de Trabalho Técnico e Social (PTTS) como Mobilização 

Comunitária (MOC), Educação Sanitária e Ambiental, de Geração de Emprego e 

Renda continuam sendo redirecionadas para outro momento.  

Portanto, a ação social até 2010 ficou restrita ao acompanhamento do projeto 

para seleção, cadastramento e apoio a regularização fundiária (Volume 

2/APÊNDICE 13 – Quadro Síntese Relatórios Sociais de 2010).   

Em 2011, o relatório social continua identificando o abandono de algumas 

casas, assim como a venda ou troca delas após dois anos da entrega das unidades 

(Volume 2/APÊNDICE 14 – Quadro Síntese Relatórios Sociais de 2011).  

Os últimos relatórios registrados são de 2011. Neles, verificaram-se algumas 

oficinas realizadas com o apoio do Programa de Saúde Familiar (PSF) local, CRAS 

da Zona Oeste e Conselho Tutelar. Entretanto, não são as ações essenciais 

concernentes ao PTTS. Para ações deste plano foram relatadas parcerias e 

proteladas a sua realização novamente.  

3.3. A IMPLEMENTAÇÃO: DO LOCAL DE ORIGEM AO 

PLANLATO II. 

Segundo os documentos de implementação, os procedimentos adotados pela 

elaboração como o projeto físico e Plano de Trabalho Técnico e Social - PTTS não 

tiveram o desenvolvimento integrado conforme planejado, ou seja, as obras físicas 

não foram acompanhadas da ação social. Logo, a fragilidade na execução do PTTS 

constituiu um problema de ordem estrutural ao processo de reassentamento das 

famílias do local de origem para o Planalto II. 

 Um outro aspecto observado foi a modificação do uso do terreno destinado à 

construção de um cemitério para a implantação de equipamentos públicos no 

Conjunto Santa Clara. Contudo, não se verificou a construção destes, demonstrando 
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a fragilidade do projeto em promover condições de qualidade urbana semelhantes 

ao que as famílias possuíam em seus locais de origem. Com isso, a perda de 

direitos, os quais perpassam o Direito a Moradia e à Cidade, se dá não apenas pela 

separação dos vínculos de renda e sociais ocasionados pelo distanciamento do local 

de reassentamento para os assentamentos, como também pela perda qualidade 

urbana à condição de moradia dos reassentados.  

Outro aspecto relevante analisado foi a não adesão dos moradores do 

assentamento Parque das Dunas à proposta habitacional definida pela SEHARPE. 

Neste caso, a população resistiu a proposta de reassentamento, pois reivindicavam 

a permanência no bairro Mãe Luiza onde se encontravam. Segundo a liderança do 

MLB (OLIVEIRA, 2014), não houve atuação do Movimento de Moradia neste 

assentamento, uma vez que não se colocou a possibilidade de convencimento dos 

moradores pelas lideranças. Outro fato que demonstra a forma de atuação deste 

movimento, o qual se atém a adesão das famílias ao projeto, não demonstrando 

ações em prol da permanência das famílias nas localidades.  

No lugar das famílias do Parque das Dunas foram incluídas no cadastro as do 

Pião e o 8 de outubro, as quais aderiram ao reassentamento.  A aceitação do 8 de 

outubro se explica por ser uma ocupação com pouco tempo de permanência e 

organizada pelo MLB com o objetivo de alcançar a inclusão no projeto. Além disso, o 

8 de outubro localizava-se no bairro Guarapes e conviviam com as dificuldades de 

infraestrutura deste. No Pião, os motivos de influência para adesão ao 

reassentamento foram às pressões judiciais existentes e a mobilização do MLB, o 

que demonstra, novamente, a atuação desse agente para adesão das famílias ao 

reassentamento. 

Ressaltam-se alguns prejuízos para às famílias reassentadas relacionadas à 

diferença de infraestrutura do assentamento com os conjuntos construídos para 

receber às famílias. Os relatórios sociais identificaram crianças fora da escola de 

setembro de 2009 a 2010, quando não havia transporte escolar e a ausência de 

CEP por dois anos após a entrega das UH. 
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Por fim, constatou-se o alcance de algumas metas, como a entrega de títulos 

de propriedade no Conjunto Santa Clara, ao mesmo tempo em que se identificou o 

abandono, venda e troca de unidades.  

As famílias foram reassentadas mediante a conclusão da UH, no entanto, os 

demais procedimentos necessários como ações sociais e o complemento dos 

equipamentos não ocorreram.  Esses aspectos contribuem também para a 

inadaptação de algumas famílias reassentadas, conforme identificado nos casos de 

evasão das unidades. 

Diante dos problemas identificados nas etapas de elaboração e 

implementação do projeto Planalto II, a pesquisa avalia o período ex-post, a fim de 

compreender o último estágio do projeto de reassentamento e concluir os seus 

resultados para promoção do Direito a Moradia e à Cidade. 
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4. ANÁLISE DO PERÍODO EX-POST: O DEPOIS. 

Neste item analisa-se a situação atual de moradia das famílias reassentadas 

através de um diagnóstico dos conjuntos habitacionais viabilizados pelo contrato 

Planalto II denominados: Leningrado e Santa Clara. Esta análise corresponde ao 

período ex-post da avaliação e se utiliza dos indicadores do eixo: Moradia e Inserção 

Urbana conforme anteriormente apresentado no Quadro 1. Posteriormente é 

complementada pela opinião dos moradores sobre estes indicadores. 

4.1. A MORADIA E INSERÇÃO URBANA DAS FAMÍLIAS 
DESLOCADAS 

4.1.1. Infraestrutura 

Nesta dimensão, verificou-se que tanto o conjunto Santa Clara, como o 

conjunto Leningrado possuem todas as unidades servidas de infraestrutura básica. 

Ambos os conjuntos são dotados de drenagem, iluminação pública, esgotamento 

sanitário do tipo fossa séptica, abastecimento de água potável, energia elétrica 

pública, energia elétrica domiciliar e vias de circulação, conforme apresentado nas 

Figura 7 e Figura 8.  

Figura 7: Mostra de dotação de Infraestrutura básica 
no conjunto Leningrado 

Figura 8: Mostra de dotação de Infraestrutura 
básica no conjunto Santa Clara. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

A seguir, têm-se os Mapas 02 e 03 para melhor visualizar a condição de 

infraestrutura básica nos referidos conjuntos. 
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Mapa 02 - Infraestrutura básica Leningrado 
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Mapa 03 - Infraestrutura básica e ocupações irregulares Santa Clara  

 



93 

Reassentamentos de Famílias em Projetos de Habitação Social: 
uma avaliação de procedimentos e resultados do projeto Planalto II, Natal/ RN 

 

No entanto, os serviços de abastecimento de água e energia elétrica 

enfrentam problemas devido à recorrência de ligações clandestinas, conforme 

demonstrado nos relatos de moradoras do Santa Clara e Leningrado. 

O abastecimento de água é regular atualmente. No início quando as casas 
foram entregues estava feita as ligações, mas o abastecimento não era 
regular. Acho que era o poço que não estava arrumado. Passou uns 2 ou 3 
meses assim, no início de 2009. (...) O conjunto todo é ligado. E uma casa e 
outra são de gatos de energia(...) (DAMASCENO, 2012) 
Todas as casas são ligadas desde o princípio. E o abastecimento é regular. 
(...) Quase todas as ligações são clandestinas. A água ficou muito cara. O 
que se ganha é para a alimentação. (...) Tem rede de iluminação pública 
para todos. Mas a quantidade de ligações clandestinas é quase total. 
(SOUZA, 2012) 

Dessa forma, têm-se comprometida à qualidade desses serviços.  Nos casos 

das ligações clandestinas de energia, retoma-se à situação de precariedade e risco 

semelhante à condição dos assentamentos de origem. 

A solução de esgotamento sanitário implantado é a fossa sumidouro, não 

existindo a rede geral de coleta. Com isso, é necessário realizar manutenção através 

do esvaziamento da fossa periodicamente. Segundo D. Francisca, moradora do 

Santa Clara, os próprios moradores realizam o de esvaziamento. Nesse contexto, 

verificou-se a prática de construção de fossas negras, conforme relatado por 

moradora do Leningrado “Abrem um outro buraco no próprio quintal e enterra” 

(SOUZA, 2012). 

Tal prática foi confirmada pelo formulário (Gráfico 4 e Gráfico 6), quando 

identificou que a maioria não limpa a fossa desde 2008, período em que receberam 

as casas. Aqueles moradores que a limparam cavaram outro buraco, o que 

evidencia a proliferação de fossas negras, conforme indicado nos relatos e 

confirmado no Gráfico 5 e Gráfico 7. 
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Gráfico 4: Identificação da incidência de 

limpeza das fossas no Santa Clara. 

Gráfico 5: Identificação de como é feita a 

limpeza da fossa no Santa Clara. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Gráfico 6: Identificação da incidência de 

limpeza das fossas no Leningrado. 

Gráfico 7: Identificação de como é feita a 

limpeza da fossa no Leningrado. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

O lixo é coletado 3 vezes por semana, devido a sua regularidade em 2013. 

Porém, os moradores se queixam de lixo nos terrenos baldios conforme identificado 

na Figura 9 e Figura 10. 
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Figura 9: Lagoa de Captação do Leningrado 

com Lixo. 

Figura 10: Terreno vazio no entorno do 

Santa Clara com Lixo. 

  

Fonte: Diógenes, 2013    Fonte: Diógenes, 2013   

Em se tratando do sistema de Drenagem, não foi verificado pontos de 

alagamentos e erosão. O solo de ambos os conjuntos é arenoso com alto grau de 

absorção de água, o que dificulta a presença desse tipo de problema. Além disso, o 

conjunto Leningrado possui uma lagoa de captação como solução de drenagem 

para a área (Figura 11). Verificou-se, apenas, o assoreamento de uma rua pela 

movimentação de terra das dunas próximas (Figura 12). 

Figura 11: Lagoa de Captação do conjunto 
Leningrado. 

Figura 12: Rua com processo de 
assoreamento no conjunto Leningrado 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Em se tratando da pavimentação de ambos os conjuntos, todas as vias 

circundantes às unidades habitacionais são calçadas com paralelepípedos, 
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conforme espacializado no Mapa 02 - Infraestrutura básica Leningrado, sendo 

dimensionadas com 7m vias locais internas e 15 vias locais externas 

aproximadamente.  

4.1.2. Mobilidade Urbana: acessibilidade, acesso à transporte público e 

à equipamentos. 

A acessibilidade interna é comprometida pela situação das calçadas para 

pedestres, haja vista que são pavimentadas apenas aquelas construídas com 

recursos dos proprietários (Figura 13). A única calçada construída com recurso 

público está no entorno do CEMEI, a qual apresenta rebaixamento de guias, mas 

não confere rota acessível pela descontinuidade das demais, conforme evidenciado 

na Figura 14.  

Figura 13: Não continuidade das calçadas 
no conjunto Leningrado. 

Figura 14: Calçada do CEMEI no 
Leningrado. 

 

 

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Para a avaliação da condição de Mobilidade urbana dos conjuntos analisou-

se a situação de acesso ao transporte público. Nela, verificaram-se dois tipos de 

linhas de transporte público que servem aos moradores do conjunto Santa Clara e 

Leningrado, as que entram no conjunto e as que passam no terminal de ônibus mais 

próximo, localizado no bairro Planalto, conforme espacializado no Mapa 04 - 

Identificação das linhas de ônibus internas e no entorno dos conjuntos Planalto e 

Leningrado. 
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Mapa 04 - Identificação das linhas de ônibus internas e no entorno dos conjuntos 

Planalto e Leningrado 
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As linhas internas são identificadas como 599 e 41. A 599 é um circular e 

conduz até o terminal do Guarapes realizando uma rota dentro do próprio bairro. A 

41 transporta ao centro tradicional de Natal, localizado no bairro Cidade Alta, e foi 

conquistado por reivindicação dos moradores, começando a entrar em abril de 2012, 

conforme identificado em entrevista com moradora do Leningrado (SOUZA, 2012).  

Segundo os moradores, a linha 599 possui uma frequência de 30mim com 

alguns atrasos. Cabe considerar que o circular é parte da viagem e não o destino 

principal para quem deseja sair do bairro. Quanto à linha 41, constatou-se que a 

maioria dos moradores de ambos os conjuntos não utilizam as linhas internas ou 

esperam mais de uma hora por elas (Gráfico 8 e Gráfico 9). 

Gráfico 8: Identificação do tempo de Espera 
das linhas de ônibus internas no Santa 

Clara. 

Gráfico 9: Identificação do tempo de Espera 
das linhas de ônibus internas ao Leningrado. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Em se tratando desse serviço no terminal do bairro Planalto, tem-se uma 

condição distinta, uma vez que existe uma oferta maior de linhas de ônibus 

reduzindo o tempo de espera para 5 a 15 mim, conforme apreendido nos gráficos 

Gráfico 10 e Gráfico 11. 
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Gráfico 10: Identificação do tempo de 
Espera das linhas de ônibus externas no 

Santa Clara. 

Gráfico 11: Identificação do tempo de 
Espera das linhas de ônibus externas ao 

Leningrado. 

 
 

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Nestas condições a população opta por caminhar para o terminal no Planalto, 

em vez de utilizar a parada interna do conjunto (Gráfico 12 e Gráfico 13). Mesmo a 

maioria dos moradores do Leningrado, situados mais distantes do terminal do que as 

do Santa Clara. 

Gráfico 12: Identificação de rotas de 
locomoção no Santa Clara. 

Gráfico 13: Identificação de rotas de locomoção 
no Leningrado. 

  

 

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 
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A preferência pelo acesso ao ônibus, partindo do terminal da Av. Eng. João 

Hélio, no Planalto, também é identificada nas entrevistas com Rosânea Edna de 

Araújo Souza, moradora do Leningrado, e Damião Barbosa da Silva, morador do 

Santa Clara. 

A gente, quando não pega nenhuma das linhas que entram no conjunto vai 
até a Engenheiro João Hélio, lá passam bastante alternativos e linhas 38, 
24, 33, 33A, 33B. Vão para o Alecrim, Cidade, Ribeira, Rocas, mas nenhum 
para a Zona Sul.(ARAÚJO, 2012) 
O ponto para a Maranatá é perto gasta 5 mim. Para ir à João Hélio, gasta 
30mim e correndo o risco de ser assaltado. A linha que serve mais é o 38 
que passa na João Hélio.(SILVA, 2011) 

Em se tratando da localização das paradas de ônibus e de sua utilização, 

verificou-se que as paradas internas são próximas e, quando utilizadas, a maioria 

dos moradores dos dois conjuntos gasta 5 min nesse percurso (Gráfico 14 e Gráfico 

15). Entretanto, estas paradas não são utilizadas pela maioria dos moradores do 

Santa Clara devido à demora na frequência das linhas internas e necessidade de ir 

ao terminal. Enquanto que, 70% dos entrevistados no Leningrado as utilizam devido 

à distância do referido terminal (Gráfico 15). 

Gráfico 14: Aferição do tempo de 
caminhada até a parada de ônibus interna 

do conjunto Santa Clara. 

Gráfico 15: Aferição do tempo de caminhada 
até a parada de ônibus interna do conjunto 

Leningrado. 

  

 Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

 O percurso para o terminal do Planalto é de 5 a 15 mim, segundo moradores 

do Santa Clara e de 15 a 30mim, conforme moradores do Leningrado (Gráfico 16 e 

Gráfico 17) .  
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Gráfico 16: Aferição do tempo de 
caminhada até o terminal de ônibus mais 

próximo conjunto Santa Clara. 

Gráfico 17: Aferição do tempo de 
caminhada até o terminal de ônibus mais 

próximo conjunto Leningrado. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

A distancia percorrida até o terminal é de 1,11km do ponto mais distante e 

770m do ponto mais próximo para quem mora no Santa Clara.  No caso dos 

moradores do Leningrado a caminhada é de 1,96km do ponto mais distante e 

1,30km do ponto mais próximo do terminal do Planalto, conforme espacializado no 

Mapa 05 – Estudo de acesso às paradas de transporte público (p.102).  

Segundo a tabela de Brian Berry apud Castello (2008, p.144), os 

deslocamentos a pé dentro de uma unidade de vizinhança ocorrem em um raio de 

400m para aqueles percursos frequentes e 800m para os eventuais. Assim, para 

aqueles moradores que necessitam ir ao referido terminal diariamente para trabalhar 

ou estudar, o acesso ao transporte público dos conjuntos não possui conforto de 

caminhada sob um ambiente urbano qualificado, distintamente da condição de 

transporte público dos bairros de onde vieram os assentamentos. Uma diferença que 

concorre para a perda de qualidade urbana e prejuízos no acesso aos demais 

serviços ocasionando a perda de direitos, configurando o que Harvey denomina de 

despossessão (Harvey apud Morais e Venturato, 2013). 
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Mapa 05 – Estudo de acesso às paradas de transporte público 
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Quanto às paradas internas, estas não possuem abrigo conforme visualizado 

nas Figura 15 e Figura 16.  

Figura 15: Condição da parada de ônibus no 
conjunto Santa Clara. 

Figura 16: Condição da parada de 
ônibus no conjunto no Leningrado. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Além disso, do terminal do Planalto não possui linha de ônibus partindo 

diretamente para à Zona Sul, onde se localiza o bairro de Ponta Negra e de onde 

vieram dois dos assentamentos reassentados (Alagamar e Pião). Com isso, as 

famílias deslocadas desses assentamentos para o conjunto Santa Clara, 

especificamente, apresentam necessidade de pegar dois ônibus e fazer integração, 

conforme analisado no grupo do Gráfico 18 ao Gráfico 21.  
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Gráfico 18: Compreensão da 
necessidade dos moradores do Santa 
Clara de realizar integração de ônibus. 

Gráfico 19: Identificação de qual zona 
administrativa da cidade apresenta dificuldade de 

acesso pelos moradores do Santa Clara. 

  

Fonte: Diógenes, 2013.  Fonte: Diógenes, 2013. 

Gráfico 20: Compreensão da 
necessidade dos moradores do 

Leningrado de realizar integração de 
ônibus. 

Gráfico 21: Identificação de qual zona 
administrativa da cidade apresenta dificuldade 

de acesso pelos moradores do Leningrado. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Portanto, a insuficiência de transporte público nos conjuntos atinge a todos 

reduzindo a mobilidade dos moradores. Uma condição que afeta, principalmente, a 

população de baixa renda, que não possui carro particular e depende 

prioritariamente do transporte público. 

Quanto ao acesso dos demais serviços como: utilitários, ambulância e viatura, 

estes adentram aos conjuntos sem empecilhos, uma vez que a drenagem, 

pavimentação e largura das vias não apresentam problemas. No entanto, apesar do 
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acesso físico ser viável, a maior barreira à entrada de veículos utilitários como táxis 

e ambulância é a insegurança e o desconhecimento do local pelos operadores 

desses serviços. Segundo morador do conjunto Santa Clara, “Esses serviços só 

entram até às 6h da noite e é desconhecido, por isso as ambulâncias não conhecem 

o local.” (SILVA , 2011)  

Em se tratando do acesso a equipamentos públicos verificou-se a carência de 

equipamentos públicos dentro dos conjuntos como uma das maiores dificuldades 

enfrentadas pelos moradores identificadas por este estudo, conforme espacializado 

no Mapa 6 – Localização dos equipamentos (p.106) e sintetizado na Tabela 3. 

Tabela 3: Síntese das distâncias dos equipamentos públicos aos conjuntos 

 
Fonte: Diógenes, 2013. 
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Mapa 6 – Localização dos equipamentos 
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As escolas de ensino fundamental mais utilizadas pelos moradores localizam-

se uma no bairro Planalto e três no centro do bairro Guarapes. A escola do Planalto 

chamada Emanuel Bezerra é a mais próxima dos conjuntos e dista 1km do Santa 

Clara e 1,3Km do Leningrado, considerando o ponto mais próximo desses conjuntos 

para a escola, conforme apresentado na Tabela 3. Por estas razões, foi viabilizado 

pela Secretaria de Educação do Município ônibus escolar para as crianças do ensino 

fundamental. 

Contudo, moradora do Leningrado (SOUZA, 2012) o ônibus escolar não 

atende toda a demanda, pois não conduz a todas as escolas de ensino fundamental 

do Guarapes. Com isso, as crianças matriculadas nas escolas aonde o escolar não 

chega caminham distancias superiores à 1,3km diariamente ou pagam a linha 

circular 599. 

Apesar disso, as famílias de ambos os conjuntos informam que a maioria das 

crianças e adolescentes em idade escolar está frequentando a escola (Gráfico 22 e 

Gráfico 23).  

Gráfico 22: Condição de acesso à 

educação dos moradores do Santa Clara. 

Gráfico 23: Condição de acesso à 

educação dos moradores do Leningrado. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Aquelas identificadas pelo formulário como não matriculadas tratam-se de 

menores de 3 anos, em sua maioria, uma vez que esta é a idade mínima para 

matricular-se no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) (Gráfico 24 e 
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Gráfico 25). No entanto, verificam-se algumas ocorrências de evasão escolar na 

faixa etária do ensino fundamental e 2° grau (Gráfico 24 e Gráfico 25), sendo este 

equipamento também inexistente no conjunto. Os adolescentes reassentados 

utilizam as escolas de bairros vizinhos: Antônio Pinto no bairro Pitimbu e o Luiz 

Maranhão em Cidade Nova. 

Gráfico 24: Idade das Crianças moradoras 
do Santa Clara que não estudam. 

Gráfico 25: Idade das Crianças moradoras 
do Leningrado que não estudam. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Quanto à assistência médica, a quase totalidade das famílias reassentadas 

necessitam do serviço público de saúde em ambos os conjuntos (Gráfico 26 ao 

Gráfico 27).  

Gráfico 26: Identificação das famílias que 
são assistidas pela rede Pública de saúde no 

Santa Clara. 

Gráfico 27: Identificação das famílias que 
são assistidas pela rede Pública de saúde no 

Leningrado. 

 
 

Fonte: Diógenes, 2103. Fonte: Diógenes, 2103. 
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Nas entrevistas, alguns moradores informaram procurar, com mais 

frequência: o posto de saúde Sandra Celeste no bairro de Lagoa Nova, Pronto 

Socorro do bairro Pitimbu e o posto de saúde localizado no limite de Natal com o 

município vizinho Parnamirim (Mapa 6 – Localização dos equipamentos, p.106). 

Este último, está a uma distância de 2,8km do Santa Clara e 3,1km do Leningrado. 

Em se tratando dos Centros de Referência Especializados de Assistência 

Social (CREAS), estes se localizam nas imediações das escolas (Mapa 6 – 

Localização dos equipamentos, p.106). Um encontra-se próximo a Escola Emanuel 

Bezerra e outro próximo ao centro do Guarapes com distância superior a 2,5km 

segundo Tabela 3.  Porém, não há transporte gratuito destinado aos CREAs como 

oferecido às escolas de ensino fundamental.  

A respeito das regras para um ambiente habitacional com qualidade de vida 

humana estabelecidas na Unidade de Vizinhança de Clarence Perry (CASTELLO, 

2008) a escola é o equipamento central de referência para locar os demais 

equipamentos a uma distância de 400m. A partir dele, Brian Berry (BERRY apud 

CASTELLO, 2008, p.144) averiguou que os demais equipamentos como: escola de 

segundo grau, posto de saúde e centro comunitário são comumente acessados por 

deslocamentos a pé dentro do bairro a uma distância de 800m sob um percurso de 

30mim. 

Dessa forma, como o Posto de saúde, a escola de ensino fundamental e os 

CREAS estão a distâncias superiores a 800m o acesso a esses equipamentos 

necessitam ser feitos por transporte individual ou coletivo segundo Brian Berry. Uma 

dependência e ônus delegada a situação atual dos reassentados para ter acesso a 

todos os equipamentos públicos de assistência básica (Gráfico 28 e Gráfico 29).  
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Gráfico 28: Identificação dos serviços 

acessados apenas por meio do Transporte 

Público no Santa Clara. 

Gráfico 29: Identificação dos serviços 

acessados apenas por meio do Transporte 

Público no Leningrado. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Assim, a atual condição de mobilidade dos reassentados prejudica o acesso 

das famílias aos serviços básicos condição distinta da situação que as famílias 

possuíam anteriormente nas localidades de origem, as quais estavam inseridas em 

bairros infraestruturados com melhor oferta de equipamentos públicos e serviços. 

Uma condição que afeta, principalmente, a população de baixa renda, que inclui, 

ainda, o gasto com passagem em suas despesas. Assim, a moradia atual das 

famílias reassentadas apresenta situação contrária ao necessário ao adequado 

segundo a Agenda Habitat, uma vez que orienta facilidade de acesso ao trabalho e 

serviços básicos que esses componentes tenham um custo acessível para todos, 

como possuíam nas localidades dos assentamentos de origem. 

4.1.3. Qualidade Ambiental 

Na dimensão qualidade ambiental analisou-se as implantações dos conjuntos 

onde identifica-se que o município definiu reserva de quadras para áreas verdes e 

equipamentos. No conjunto Santa Clara trata-se da quadra 429, assim como parte 

da quadra 212 do Leningrado conforme identificado no Mapa 02 - Infraestrutura 

básica Leningrado(p.91). 
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No Santa Clara, a quadra 430 abriga um Cemitério não utilizado. Na quadra 

429, existe um CEMEI em fase de conclusão e o restante dos 32.000m² está sendo 

ocupado irregularmente com possibilidade de perder a sua finalidade em quase sua 

totalidade, conforme visualizado no Mapa 02 - Infraestrutura básica 

Leningrado(p.91). Assim, o conjunto passou cinco anos sem algum equipamento de 

serviço básico internamente.  

No Leningrado, na metade da quadra 212 existe um CEMEI e um espaço de 

7.700m² a espera de outros equipamentos. Na outra metade, existe uma área verde 

utilizada para lagoa de captação, conforme também espacializado no Mapa 02 - 

Infraestrutura básica Leningrado(p.91). 

Isto posto, os vazios do entorno e aqueles não utilizados pelo projeto estão 

funcionando como áreas verdes e de lazer sem estrutura para tal finalidade nos dois 

conjuntos (Figura 17 e Figura 18).  

Figura 17: Campo em área livre ao lado do 

conjunto Santa Clara. 

Figura 18: Campo em área restante da 

quadra de equipamentos no conjunto 

Leningrado. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Dessa forma, as famílias reassentadas não dispõem de espaços de recreação 

adequados nem áreas verdes e arborizadas qualificadas para seu usufruto em 

ambos os conjuntos. Segundo relatos de moradora do Santa Clara, não existe área 

de esporte equipada no conjunto nem outra opção próxima. Por isso, ela acredita 

que o envolvimento das crianças e adolescentes com as drogas aumentou. Por fim, 

acrescenta que no início do reassentamento não havia escola (OLIVEIRA, 2013). 
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No Leningrado, a situação se repete segundo entrevista com moradora. 

Existe a área que era pra ter isso. Mas, hoje tá cercado e tão até loteando e 
vendendo. Tinha um campo com pneu, mas cercaram. No domingo tem um 
voluntário que usa o campo atrás da creche e desenvolve um trabalho 
voluntário. Mas, uma área ocupada mesmo não tem. Usa essas áreas 
livres.(MONTEIRO, 2012) 

Sob esta condição identificada, quando questionados se as crianças e jovens 

praticam atividades de esporte, cultura e lazer no conjunto, poucos respondem sim, 

tanto no Santa Clara quanto no Leningrado (Gráfico 30 e Gráfico 31). 

Gráfico 30: Identificação se há pratica de 
esporte, cultura e lazer pelas crianças e 

jovens no conjunto Santa Clara. 

Gráfico 31: Identificação se há pratica de 
esporte, cultura e lazer pelas crianças e 

jovens fora do conjunto Leningrado. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Alguns alunos responderam que praticam algumas dessas atividades fora dos 

conjuntos devido à adesão ao programa do governo federal “Mais Educação” 

oferecido nas escolas (Gráfico 32 e Gráfico 33). 
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Gráfico 32: Identificação se há pratica de 
esporte, cultura e lazer pelas crianças e 

jovens no conjunto Leningrado. 

Gráfico 33: Identificação se há pratica de 
esporte, cultura e lazer pelas crianças e jovens 

fora do conjunto Santa Clara. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Além da inexistência de áreas verdes e de lazer, a falta de arborização é 

marcante nos conjuntos (Figura 19 e Figura 20). 

Figura 19: Rua não arborizada no 
Leningrado. 

Figura 20: Rua não arborizada no 
Santa Clara. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

 Os moradores do Santa Clara relataram sobre uma iniciativa de distribuição 

de mudas, a qual não foi identificada no Leningrado. Segundo eles, a falta de 

conscientização da população sobre a importância da arborização foi determinante 

para que a tentativa de arborização não alcançasse seus objetivos.  
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Teve sim. Quando foi aberta a continuação da Maranata. Entregou-se 
mudas, mas o pessoal plantou no quintal, alguns jogaram fora e não teve 
muito efeito. A comunidade tinha a intenção de fazer uma horta comunitária 
para aproveitar o espaço ao redor, mas não teve iniciativa.(OLIVEIRA, 
2012) 

O mesmo ocorre no Leningrado, conforme identificado no local pelo aspecto 

do conjunto e relatos dos moradores. 

Não. Quem tá fazendo isso por conta própria é o vigia do CEMEI. Ele 
mesmo sai limpando e plantando nos canteiros. No início do projeto ficaram 
de trazer mudas de Pau Brasil, mas até hoje não vieram.(MONTEIRO, 
2013) 

Quanto à existência de áreas de risco foi identificado à proximidade dos 

conjuntos à faixa de Alta Tensão da Companhia Hidro- Elétrica do São Francisco 

(CHESF). A implantação dos conjuntos não está dentro dessa faixa, mas se 

aproxima de algumas quadras nos dois conjuntos, conforme identificado na Figura 

21. 

Figura 21: Localização e imagem da Área de Transmissão da CHESF a partir do 

Leningrado. 

 

 

Fonte: Diógenes, 2013. 

Quando questionados sobre a proximidade com as linhas de transmissão da 

CHESF, os moradores do Leningrado não sentem o perigo, mas afirmam que, 

LEGENDA: 

Casas Leningrado Planalto II 

Conjunto Santa Clara - Planalto II 

Linhas de Transmissão da CHESF 

Ponto onde foi retirada a imagem das 

linhas de transmição da CHESF. 
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atualmente, existem ocupações mais próximas “Não, aqui não. Só as casas que são 

próximas às torres de alta tensão. As crianças não andam pra lá não” (MONTEIRO, 

2013). 

Assim, verifica-se por meio da dimensão qualidade ambiental que não há 

espaços adequados de lazer e arborização conferindo qualidade de uso às áreas 

comuns, assumindo uma condição precária como identificado na análise da 

mobilidade.  

Conclui-se aqui a análise sobre o entorno dos conjuntos. Em seguida avalia-

se a unidade habitacional.  Ressalta-se que a analise da moradia constitui-se das 

avaliações dos moradores sobre sua residência, uma vez que os objetivos desta 

pesquisa priorizaram as analises da condição do entorno urbano das áreas 

envolvidas no processo de reassentamento. 

4.1.4. Moradia 

De acordo com a definição da Agenda Habitat os aspectos relacionados à 

unidade habitacional (UH), os quais devem ser analisados para avaliar sua 

habitabilidade são: a privacidade, o espaço, o acesso físico, a segurança, incluindo a 

garantia de posse, durabilidade e estabilidade da estrutura física, iluminação, 

aquecimento e ventilação (AGENDA HABITAT, 1999, p.343). 

Para isso, por meio do formulário, os moradores foram questionados sobre a 

condição de cada um desses aspectos relacionados à UH recebida após o 

reassentamento.  

Quanto à privacidade, ressalta-se que as UH não foram entregues com o 

muro e algumas famílias realizaram essa melhoria. Com isso, quando questionados 

sobre a sua condição de privacidade a maioria dos moradores do Santa Clara e 

Leningrado consideram-na adequada, conforme  (Gráfico 34 e Gráfico 35) 
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Gráfico 34: Opinião dos moradores do 
Santa Clara quanto à privacidade de sua 

residência atual. 

Gráfico 35: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto à privacidade de sua 

residência atual. 

  
Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Analisando a adequação do espaço da UH, o Gráfico 36 ao Gráfico 39 

informa que houve a necessidade de ampliação para a maioria dos moradores 

abordados de ambos os conjuntos.  

Gráfico 36: Averiguação da incidência 
de melhorias na UH no Santa Clara. 

Gráfico 37: Ocorrência e tipos de melhoria 
realizados nas UH no Leningrado. 

  
Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Gráfico 38: Averiguação da 
incidência de melhorias na UH no 

Leningrado. 

Gráfico 39: Ocorrência e tipos de melhoria 
realizados nas UH no Leningrado. 

  
Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 
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Também, não foram identificados muitos casos de coabitação, uma vez que a 

maioria das unidades está ocupada por uma família nos conjuntos (Gráfico 40 e 

Gráfico 41). 

Gráfico 40: Identificação dos casos de 
coabitação no Santa Clara. 

Gráfico 41: Identificação dos casos de 
coabitação no Leningrado. 

  
Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Em se tratando da segurança, 45% dos moradores do Santa Clara e 51% do 

Leningrado consideram que sua UH não é adequada (Gráfico 42 e Gráfico 43).  

Gráfico 42: Opinião dos moradores do Santa 

Clara quanto à segurança da UH. 

Gráfico 43: Opinião dos moradores do 

Leningrado quanto à segurança da UH. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

O mesmo não ocorre na avaliação da durabilidade e estabilidade de estrutura 

física, uma vez que 64% dos moradores do Santa Clara e 63% do Leningrado 

consideram possuir tais aspectos em suas UH (Gráfico 44 e Gráfico 45). 
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Gráfico 44: Opinião dos moradores do Santa 
Clara quanto à durabilidade e estabilidade de 

estrutura física da UH. Fonte: 

Gráfico 45: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto à durabilidade e 

estabilidade de estrutura física da UH. 

  
Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Os aspectos de conforto da UH também foram aprovados pelos moradores de 

ambos os conjuntos, uma vez que consideram ter adequada iluminação, 

aquecimento e ventilação em suas residências (Gráfico 46 ao Gráfico 49).  

Gráfico 46: Opinião dos moradores do Santa 
Clara quanto à iluminação de sua residência 

atual. 

Gráfico 47: Opinião dos moradores do 
Santa Clara quanto à ventilação de sua 

residência atual. 

  
Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Gráfico 48: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto à iluminação de sua 

residência atual. 

Gráfico 49: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto à ventilação de sua 

residência atual. 

  
Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 
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Outro indicador relacionado à moradia é à adequação às funções das áreas 

comuns dos conjuntos, o que não foi possível analisar devido à inexistência de 

espaços ou equipamento projetado com a finalidade de oferecer espaço comum aos 

moradores.  O único equipamento existente dentro dos dois conjuntos é o CEMEI do 

Leningrado (Figura 22 e Figura 23). 

Esse é utilizado pelos moradores como creche e espaço para os encontros 

comunitários esporadicamente. A dupla funcionalidade do CEMEI é permitida pela 

direção devido à compreensão dessa carência, conforme analisado por moradora do 

Leningrado “É no CEMEI, todas as reuniões são lá e o diretor cede os espaço. Se 

reúnem com frequência é o grupo de Tatinha (Líder comunitária) se reúnem para 

reivindicar melhoria nas linhas de ônibus.” (MONTEIRO, 2013). 

Figura 22: Fachada Frontal do CEMEI. Figura 23: Vista superior do CEMEI. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Google Maps, 2013. 

Da mesma maneira, a situação foi identificada por moradora do Santa Clara: 

Não existe. E por isso não tem reuniões e não está acontecendo. As vezes 
nos reunimos com o pessoal do Leningrado para melhorar a quantidade de 
linhas de ônibus. Quando agente se reune com o pessoal do Leningrado é 
na casa de Tatinha. Aqui, a gente faz São João, mas é na rua. Mas não tem 
uma mobilização constante.(OLIVEIRA, 2013) 

Logo, de forma geral os moradores avaliam bem a UH, uma vez que a 

considera com durabilidade, estabilidade, iluminada, ventilada e com privacidade, 

deixando a desejar apenas nos quesitos segurança e ausência de flexibilidade , uma 
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vez que não há maiores possibilidades de ampliação. Cabe ressaltar que tais 

percepções têm como referencia a unidade habitacional anterior que se apresentava 

como barracos como soluções provisórias. 

Quanto à segurança jurídica da posse, esta se encontra contemplada na 

análise da dimensão Regularização Fundiária a seguir.  

4.1.5. Regularização Fundiária 

As unidades habitacionais entregues as famílias reassentadas foram 

viabilizadas sob o mesmo contrato em terrenos adquiridos pelo município, mediante 

decretação da área como de interesse social para programas de habitação, 

conforme identificado nos documentos de elaboração (item 2 p.50). Como os 

terrenos são de propriedade do município de Natal o instrumento utilizado é a 

Concessão de Direito Real de Uso14 (CDRU). 

Isto posto, os conjuntos poderiam apresentar estágio de Regularização 

Fundiária semelhante, uma vez que surgiram sob o mesmo contexto. Entretanto, há 

distinções na execução dos projetos de Regularização Fundiária quanto ao período 

de início e a condição de titularidade atual do terreno de cada conjunto. 

Em se tratando da Regularização 

Fundiária do conjunto Leningrado os 

trabalhos tiveram inicio em 2010, dois anos 

após a entrega das unidades. Atualmente, 

uma contestação judicial ao processo de 

aquisição do terreno paralisou a confecção 

dos títulos (BEZERRA, 2013). Com isso, 

70% dos moradores abordados não 

possuem titularidade conferindo-lhes a 

garantia da posse, conforme demonstrado no Gráfico 50. 

                                            

14
 Instrumento atualmente utilizado pelo município do Natal para emissão de titularidade de seu 

domínio fora da área foreira sendo este documento formulado pela própria SEHARPE 

Gráfico 50: Situação da regularização 
Fundiária no conjunto Leningrado. 

 

Fonte: Diógenes, 2013. 
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Os trabalhos de regularização, administrados pela SEHARPE, iniciaram-se 

pelo levantamento da documentação dos beneficiários para formação dos processos 

para concessão dos títulos. Nesse período, identificou-se que o morador atual não 

era o mesmo constante no cadastro de beneficiários, o que evidencia a evasão das 

famílias reassentadas (BEZERRA, 2013). 

Durante a aplicação dos formulários foi possível identificar os casos de 

unidades habitacionais (UH) vendidas, à venda, abandonadas, trocadas e alugadas 

apresentando o quantitativo de evasão das unidades e 2° dono, uma vez que foram 

abordadas apenas as famílias reassentadas ainda residentes nos conjuntos, sendo 

todas as casas percorridas. Dessa forma, foi possível contabilizar 43 unidades 

enquadradas em uma das situações anteriormente listadas no conjunto Leningrado 

e espacializá-las no Mapa 7 - Regularização Fundiária do (p.122). Este informa 

também as unidades regularizadas e o não regularizado até junho de 2013, segundo 

dados da SEHARPE. 

No conjunto Santa Clara não há 

questionamentos judiciais ao processo de 

aquisição dos terrenos e identificaram-se 81 UH 

regularizadas. Por estas razões, 66% dos 

moradores abordados neste conjunto 

responderam que possuem a titularidade, o que 

confere a sua segurança jurídica à posse 

(Gráfico 51).   

Logo a segurança jurídica da posse esta garantida para parte das famílias, 

enquanto que o percentual não regularizado continua com situação jurídica 

semelhante ao que ocorria no assentamento precário de origem. Além disso, 

analisando a regularização fundiária do projeto identificou-se os casos de evasão e 

2° dono no Leningrado também, segundo o Mapa 8 - Regularização Fundiária do 

Santa Clara (p.123). De forma geral, das 188 unidades do Santa Clara há 39 casos 

de evasão apresentando um percentual de 20,74%. No Leningrado, das 135 UH 43 

não abrigam as famílias reassentadas constituindo um percentual de 31,85% 

evadidas. Isso indica a dificuldade de adaptação das famílias ao projeto. 

Gráfico 51: Situação da 
regularização Fundiária no conjunto 

Santa Clara. 

 
Fonte: Diógenes, 2013. 
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Mapa 7 - Regularização Fundiária do Leningrado 
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Mapa 8 - Regularização Fundiária do Santa Clara 
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4.1.6. Demais aspectos analisados sobre a condição de moradia atual 

das famílias reassentadas. 

Em complemento ao diagnóstico da situação atual da moradia e inserção 

urbana dos conjuntos foram analisados alguns aspectos abrangentes a condição de 

moradia como: a segurança pública, a comunicação e acesso a informação, 

organização dos moradores e a economia familiar.  Quanto à segurança pública, 

verificou-se que existe um posto policial no bairro Planalto (Mapa 6 – Localização 

dos equipamentos, p.106). No entanto, a maioria dos moradores dos conjuntos 

consideram ser mais ou menos e não existir policiamento (Gráfico 52 e Gráfico 53).  

Gráfico 52: Opinião dos moradores do 
Santa Clara sobre a existência de 

policiamento. 

Gráfico 53: Opinião dos moradores do 
Leningrado sobre a existência de 

policiamento. 

  

 Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Apesar disso, a maioria dos moradores abordados nos conjuntos não foram 

vítimas de assalto (Gráfico 54 e Gráfico 55).   

Gráfico 54: Identificação dos moradores 
vítimas de assalto no Santa Clara. 

Gráfico 55: Identificação dos moradores 
vítimas de assalto no Leningrado. 

  
Fonte: Diógenes, 2013 Fonte: Diógenes, 2013. 
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Por estas razões, a maioria das famílias não consideram os conjuntos 

perigosos (Gráfico 56 e Gráfico 57). 

Gráfico 56: Opinião sobre a segurança 
dos moradores do santa Clara sobre a 

segurança do conjunto. 

Gráfico 57: Opinião sobre a segurança dos 
moradores do Leningrado sobre a segurança 

do conjunto. 

 
 

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Eles relatam ser tranquila a convivência em seu meio residencial interno e 

relacionam os constantes assaltos e homicídios aos arredores imediatos e nos 

caminhos que conectam as ruas principais mais próximas (Rua Maranata e 

Engenheiro João Hélio), (Gráfico 58 e Gráfico 59), uma vez que a frequência dos 

atos de violência variou de diariamente para mensalmente. Um das causas 

evidenciadas é a quantidade de quadras do loteamento reforma ainda vazias no 

entorno dos conjuntos mantendo a região de dunas e sua vegetação nativa 

propiciando áreas inseguras.   

Gráfico 58: Frequência de formas de 
violência no conjunto Santa Clara. 

Gráfico 59: Frequência de formas de violência 
no conjunto Santa Clara. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 
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Essa relação demonstra uma de regra de convivência no conjunto, o qual 

determina um território de paz nas áreas internas e outro de insegurança no entorno.  

Outro aspecto relevante às análises foi a situação de Comunicação e Acesso 

à Informação das famílias reassentadas, apresentada no Quadro 7. 

Quadro 7: Quadro situacional do acesso à informação das famílias reassentadas. 

Meio público de 
comunicação  

Situação atual do Santa 
Clara 

Situação atual do Leningrado 

Telefone 
Não existe telefone 

público. Utilizam somente 
o celular. 

Existem 3 telefones públicos, mas em 
péssimo estado de conservação devido ao 

vandalismo. Utilizam essencialmente o 
celular. 

Internet Apenas internet particular. Apenas internet particular. 

CEP 
O CEP registrado em todas 
as residências é o mesmo 

59073-000 
Existe 

Serviço de Correio 
com carteiro 

Não tem Não tem 

Canais comunitários 
de informação (Radio 
ou jornal comunitário) 

Não tem Não tem 

Fonte: Diógenes, julho de 2013. 

No caso do telefone, a popularização do aparelho móvel desestimulou a 

promoção das linhas públicas fixas, sendo disponibilizados pelas operadoras poucos 

aparelhos é sem conservação tanto no conjunto Santa Clara, como no Leningrado 

atualmente. Dessa forma, a comunicação por telefone móvel torna-se um elemento 

essencial acrescido a despesa das famílias reassentadas.  

A situação é mais difícil no caso da internet, uma vez que as famílias 

dependem de um contrato particular de internet móvel para ter acesso. Tal fato não 

é questionado pelos moradores, uma vez que a inclusão digital pela disponibilização 

gratuita de internet em espaços públicos não é comum de ser financiada pelo poder 

público. 

Entretanto, verificou-se o funcionamento inadequado dos correios nos 

conjuntos, mesmo tratando-se de serviços comuns de acesso público gratuito por 

dois motivos. Primeiro não há serviço de carteiro nos conjuntos. Segundo o 

Certificado de Endereçamento Postal (CEP) utilizado em todas as UH do Santa 
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Clara remete a travessa Silveira no Planalto, conforme podemos ver em consulta ao 

site dos correios (Figura 24).  

Figura 24: Consulta ao site dos correios sobre CEP utilizado no Santa Clara. 

 

Fonte: http://www.buscacep.correios.com.br/servicos/dnec/consultaEnderecoAction.do. 
Julho, 2013. 

No Leningrado a situação é um pouco melhor, uma vez que o CEP das ruas 

existe, mas não há carteiros. Os moradores dos conjuntos vão buscar as 

correspondências em um endereço comercial no bairro Planalto. Por causa disso, 

muitos são os prejuízos relatados como a dificuldade de acesso ao crédito. 

Portanto, o acesso à informação depende da condição econômica da família, 

uma vez que os serviços públicos ou comunitários com essa finalidade inexistem ou 

são precários. Outro fator que demonstra a inadequação do local do 

reassentamento, uma vez que o funcionamento de serviços básicos e estes 

componentes assumem um custo mais oneroso para todos.  

Nos conjuntos também não foram identificados canais comunitários de 

informação (Radio ou jornal comunitário), o que demonstra falta de mobilização da 

comunidade. Esta característica é mais evidenciada no Santa Clara, onde inexistem 

grupos comunitários organizados. Até as antigas lideranças dos assentamentos 

estão desmobilizadas.  

No Leningrado, a situação de mobilização dos moradores é um pouco melhor, 

pois existe um grupo político, reconhecido pelo apelido da sua líder “Tatinha”, o qual 

concentra suas atividades nas reivindicações para melhoria dos serviços de 

transporte público nos conjuntos. 

http://www.buscacep.correios.com.br/servicos/dnec/consultaEnderecoAction.do
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Logo, como não há equipamentos de uso comum (item 4.1.3, p. 110), não há 

espaços gerenciados pelos próprios moradores. Uma forma desse tipo de 

gerenciamento foi identificada no Leningrado, onde um morador administra um 

Grupo para oferecer aulas de futebol utilizando do campo improvisado. A única 

atividade cultural evidenciada foi a festividade de São João que os moradores do 

Santa Clara relatam organizar na rua conforme a tradicionalidade. Assim, a falta de 

espaços de usos comum é outro fator que contribui para desmobilização dos 

moradores. 

Outro aspecto analisado foi a atual condição econômica das famílias 

reassentadas. Conforme identificado nos Gráfico 60 e Gráfico 61 a incidência de 

emprego formal é baixa.  

Gráfico 60: Identificação da incidência de 

trabalho formal no Santa Clara. 

Gráfico 61: Identificação da incidência de 

trabalho formal no Leningrado. 

  

Fonte: Diógenes, 2013 Fonte: Diógenes, 2013. 

Por isso, a maioria das famílias informaram ter renda de um salário e menos 

de um tanto no Santa Clara, quanto no Leningrado (Gráfico 62 e Gráfico 63).  
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Gráfico 62: Identificação da renda familiar 

do Santa Clara. 

Gráfico 63: Identificação da renda familiar 

do Leningrado. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

 O baixo nível de escolaridade também foi identificado nos formulários em 

ambos os conjuntos, uma vez que a maioria estudou até o ensino fundamental 

apenas (Gráfico 64 e Gráfico 65) 

Gráfico 64: Nível de escolaridade do responsável pelo domicílio no Santa Clara. 

 

Fonte: Diógenes, 2013. 
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Gráfico 65: Nível de escolaridade do responsável pelo domicílio no Leningrado. 

 
Fonte: Diógenes, 2013. 

Ressalta-se que a baixa escolaridade também é uma condição que foi 

constatada nos assentamentos de origem.  

Quanto às Iniciativas de geração de emprego e renda algumas foram 

planejadas no Plano de Trabalho Técnico e Social (PTTS) para acompanhar as 

famílias reassentadas para o projeto habitacional estimulando mudanças na 

realidade econômica delas. No entanto, a maioria dos moradores dos conjuntos não 

informam aumento da renda fruto de alguma oficinas ou cursos dessa natureza 

oferecido pela Prefeitura conforme previsto no PTTS (Gráfico 66 e Gráfico 67). 

Gráfico 66: Identificação de oferta de 
cursos pelo projeto habitacional no Santa 

Clara. 

Gráfico 67: Identificação de oferta de cursos 
pelo projeto habitacional no Leningrado. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 
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Nesta situação, a maioria das famílias informou depender dos programas de 

complementação de renda do governo federal tais como Bolsa família, conforme 

identificado nos Gráfico 68 ao Gráfico 71. 

Gráfico 68: Incidência de famílias que 
recebem benefício do governo no Santa 

Clara. 

Gráfico 69: Tipo de benefício recebido pelos 
moradores do Leningrado. 

  

Fonte: Diógenes, 2013.  Fonte: Diógenes, 2013. 
Gráfico 70: Incidência de famílias que 

recebem benefício do governo no 

Leningrado. 

Gráfico 71: Tipo de benefício recebido pelos 

moradores do Santa Clara. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Com isso verifica-se que não houve mudanças na condição socioeconômica 

das famílias reassentadas, as quais ainda se assemelham ao relatado na 

caracterização dos assentamentos precários (Volume 2/Apêndice 03 – fichas de 

caracterização dos assentamentos. 
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A seguir, apresenta-se a opinião dos moradores sobre as dimensões do Eixo 

Inserção Urbana, complementando-se a leitura técnica vista no item 4.1. 

4.2. PERÍODO EX-POST DO PROJETO PLANALTO II: ANÁLISE DO 
EIXO SATISFAÇÃO DO MORADOR 

Para análise desse eixo, a coleta de informações foi exclusivamente por meio 

do formulário aplicado com as famílias reassentadas pelo projeto Planalto II. O 

formulário possui um universo de 32315 famílias com 188 reassentadas para o Santa 

Clara e 135 para o Leningrado. Neste universo foram aplicados 116 formulários, 73 

no Santa Clara e 43 no Leningrado, os quais correspondem a 36% das famílias 

reassentadas residentes nos conjuntos, uma vez que foi identificado evasão do 

beneficiário inicial em 39 UH no Santa Clara e 43 no Leningrado (item 4.1.5, p.120). 

Para conhecer a satisfação do morador sobre sua condição de habitabilidade 

foram listados os principais indicadores de qualidade urbana e de moradia tais 

como: adequação da casa às necessidades da família, abastecimento de água, 

Iluminação Pública e Rede de Eletricidade, esgotamento sanitário, coleta de lixo, 

acesso de veículos e pedestres, aos equipamentos sociais, ao transporte público, ao 

trabalho, aos locais de comércio e serviços, à escola, à segurança pública e à 

paisagem e estética da área. Estes receberam os seguintes conceitos de 

qualificação como: ótimo, bom, regular, ruim, ou péssimo. Além disso, cada 

indicador foi comparado com a situação anterior do assentamento para averiguar se 

atualmente possuem uma situação melhor, igual ou pior. 

Vale ressaltar que a opinião dos moradores sobre qualidade urbana e de 

moradia toma como referência as condições dos assentamentos precários vistas no 

item 2.2. 

Dando prosseguimento, Inicialmente, identificou-se que no Santa Clara estão 

predominantemente às famílias do Alagamar, DETRAN, Pião e, no Leningrado, 

                                            

15
 Vale salientar que 25 unidades habitacionais encontram-se distribuídas em meio às 

unidades habitacionais do projeto Planalto I, sendo este o motivo da sua exclusão nas análises. 
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concentraram-se as famílias do 8 de outubro, Luiz Gonzaga e Via Sul (Gráfico 72 e 

Gráfico 73). 

Gráfico 72: Identificação dos entrevistados por assentamento no Santa Clara. 

 

Fonte: Diógenes, 2013. 

Gráfico 73: Identificação dos entrevistados por assentamento no Leningrado. 

 

Fonte: Diógenes, 2013. 

Quando questionados sobre a adequação da casa às necessidades da família 

a satisfação é evidente para a maioria dos moradores abordados (Gráfico 74 e 

Gráfico 75).  
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Gráfico 74: Opinião dos moradores do 
Santa Clara quanto adequação da casa  às 

necessidades da família. 

Gráfico 75: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto adequação da casa às 

necessidades da família. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Entretanto, apenas os moradores do Leningrado em sua maioria 

consideraram sua situação atual de moradia pior que a anterior, quando residiam no 

assentamento precário (Gráfico 77). Isto, porque, através do gráfico 76, 32 pessoas 

do Santa Clara responderam que a condição de moradia anterior era melhor. Isso se 

entende devido a maioria dos residentes no Santa Clara serem provenientes do 

assentamento Alagamar (Gráfico 72), o qual possuía uma condição de moradia 

melhor em relação aos demais assentamentos precários, uma vez que não 

moravam em barracos, mas em casas simples de alvenaria (ver Apêndice 03 – 

fichas de caracterização dos assentamentos. 

Gráfico 76: Comparação da UH do Santa 
Clara com o abrigo no assentamento de 

origem. 

Gráfico 77: Comparação da UH do 
Leningrado com o abrigo no assentamento de 

origem. 

  
Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Quanto ao abastecimento de água no Santa Clara, a maioria dos moradores 

consideram-na boa ou ótima (Gráfico 78). Porém, quando comparam com a situação 

desse indicador no assentamento de origem 67% consideram igual ou melhor 
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(Gráfico 79).  Alguns entrevistados relataram que a situação anterior era melhor 

porque não precisavam pagar devido às ligações clandestinas de água nos 

assentamentos precários. 

Gráfico 78: Opinião dos moradores do 
Santa Clara quanto ao abastecimento de 

água do conjunto. 

Gráfico 79: Comparação do Santa Clara 
com a situação de abastecimento de água 

dos assentamentos de origem. 

 
 

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Sobre esse serviço os moradores do Leningrado se dividem quanto à opinião, 

pois metade consideram o abastecimento de água bom e ótimo e a outra metade 

regular ou ruim (Gráfico 80). Da mesma forma ocorre quando comparam com o 

assentamento de onde vieram, metade considera o abastecimento igual ou melhor 

antes do reassentamento (Gráfico 81). Logo, metade das famílias do Leningrado 

consideram a condição anterior melhor em função da sua situação econômica atual, 

mesmo sob uma estrutura de abastecimento regular. 

Gráfico 80: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto ao abastecimento de 

água do conjunto. 

Gráfico 81: Comparação do Leningrado com 
a situação de abastecimento de água dos 

assentamentos de origem. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 
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Quanto à opinião sobre a solução de esgotamento sanitário adotado, os 

moradores do Santa Clara e Leningrado possuem opiniões parecidas considerando - 

o bom ou ótimo em sua maioria (Gráfico 82, Gráfico 83).   

Gráfico 82: Opinião dos moradores do 
Santa Clara quanto ao Esgotamento 

Sanitário do conjunto. 

Gráfico 83: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto ao Esgotamento 

Sanitário do conjunto. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Entretanto, os moradores do Santa Clara e do Leningrado divergem quando 

realizam a comparação da condição de saneamento atual com a do assentamento 

de orígem. Mais da metade dos moradores do Santa Clara avaliam o esgotamento 

como igual ou melhor nos assentamentos de origem, enquanto que os residentes no 

Leningrado consideram a situação anterior pior nesse aspecto infraestrutural. Isto, 

por que a maioria dos moradores do conjunto Santa Clara vieram do assentamento 

Alagamar onde as condições da UH eram simples, mas não precárias em 

comparação à situação dos demais assentamentos.   

Gráfico 84: Comparação do Santa Clara com 
a situação de Esgotamento Sanitário dos 

assentamentos de origem. 

Gráfico 85: Comparação do Leningrado 
com a situação de Esgotamento Sanitário 

dos assentamentos de origem. 

  
Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 
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No indicador coleta de lixo, os moradores dos conjuntos consideram o serviço 

bem prestado (Gráfico 88 e Gráfico 89). 

Gráfico 86: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto à Coleta de Lixo do 

conjunto. 

Gráfico 87: Comparação do sistema de 
esgotamento do Leningrado com a situação de 

despejo de dejetos dos assentamentos. 

  
Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

No entanto, as famílias do Santa Clara consideram esse serviço igual ou 

melhor no assentamento de origem do que eles têm hoje (Gráfico 88 e 89). Neste 

caso, a boa avaliação verificada no Santa Clara se deve a disponibilidade desse 

serviço nos bairros Ponta Negra e Cidade da Esperança (Natal, 2013, p.253)16 de 

onde vieram os assentamentos Alagamar, Pião e DETRAN. 

Gráfico 88: Opinião dos moradores do 
Santa Clara quanto à Coleta de Lixo do 

conjunto. 

Gráfico 89: Comparação do sistema de 
esgotamento do Santa Clara com a situação 
de despejo de dejetos dos assentamentos.  

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013 

                                            

16
 Segundo o anuário 2103, Cidade da Esperança é 99,93% coletada e Ponta Negra 99,69%. 
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Enquanto que no Leningrado, onde a maioria dos entrevistados é do Luiz 

Gonzaga (localizado no bairro de Mãe Luiza) e do 8 de outubro (localizado no bairro 

Guarapes) as famílias consideram o serviço no assentamento de origem pior 

(Gráfico 87). Tal avaliação pode ser compreendida pela precariedade desse 

indicador nos assentamentos e a baixa cobertura do serviço nos bairros. Em Mãe 

Luiza, 98,05% do lixo é coletado e no Guarapes apenas 89,3%, uma vez que trata-

se do pior índice de coleta de lixo da cidade. 

Em se tratando da opinião sobre Iluminação Pública e Rede de Eletricidade a 

análise segue semelhante aos demais indicadores de infraestrutura.  Os moradores 

dos conjuntos avaliam bem a condição atual (Gráfico 90 e Gráfico 92), mas em 

comparação com o assentamento de origem 65% dos residentes no Santa Clara 

consideram a condição do assentamento anterior melhor ou igual (Gráfico 91). 

Gráfico 90: Opinião dos moradores do Santa 
Clara quanto à Iluminação Pública e Rede de 

Eletricidade. 

Gráfico 91: Comparação do sistema de 
Iluminação Pública e Eletricidade do Santa 

Clara com a situação de ligação de energia e 
iluminação nos assentamentos de origem. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 
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Gráfico 92: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto à Iluminação Pública e 

Rede de Eletricidade do conjunto. 

Gráfico 93: Comparação do sistema de 
Iluminação Pública e Eletricidade do 

Leningrado com a situação de ligação de 
energia e iluminação nos assentamentos. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Observando as condições de infraestrutura de Ponta Negra e Cidade da 

esperança apenas 0,15% e 0,04% não possuem Iluminação Pública e Rede de 

Eletricidade respectivamente. Enquanto que em Mãe Luiza e Guarapes os índices 

de inexistência de cobertura de energia elétrica são maiores, 0,39% no bairro de 

Ponta Negra e 0,21% no bairro Cidade da Esperança. Com isso compreende-se a 

opinião dos moradores do Alagamar e do Pião e DETRAN, residentes no Santa 

Clara a respeito da Iluminação Pública e Rede de Eletricidade. Além disso, assim 

como na avaliação do abastecimento de água, alguns relatam ser melhor a situação 

de ligações clandestinas de energia por não precisarem pagar pelo serviço 

anteriormente.  

Logo, diante da divergência entre a avaliação dos moradores do Santa Clara 

e do Leningrado com relação aos indicadores avaliados analisa-se que a condição 

de moradia dos assentamentos Via Sul, Luiz Gonzaga e o 8 de outubro apresentava 

mais precariedade que o Alagamar, Pião e DETRAN.  

Entretanto, os moradores dos conjuntos reconhecem a melhora o acesso de 

veículos e pedestres em relação aos assentamentos anteriormente, inclusive os 

residentes no Santa Clara (Gráfico 94 ao Gráfico 97). 
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Gráfico 94: Opinião dos moradores do Santa 
Clara quanto ao Acesso de veículos e 

pedestres no conjunto. 

Gráfico 95: Comparação do sistema de 
Acesso de veículos e pedestres no Santa 
Clara com a condição desse indicador nos 

assentamentos de origem. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

 Gráfico 96: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto ao Acesso de veículos e 

pedestres no conjunto. 

Gráfico 97: Comparação do sistema de 
Acesso de veículos e pedestres no 

Leningrado com a condição desse indicador 
nos assentamentos de origem. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Em contraposição, indicadores como o acesso a serviços e equipamentos 

sociais tiveram avaliações da condição de moradia atual com predominância de ruim 

a péssimo nos conjuntos para onde foram reassentados (Gráfico 98 e Gráfico 100), 

o que confirma a análise do item 4.1.2 (p. 96) onde se identificou a inexistência de 

equipamentos públicos próximos e a dificuldade em acessá-los.  Por isso, 62% do 
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Santa Clara e 70% do Leningrado consideram melhor ou igual esse indicador no 

assentamento de origem.  

Gráfico 98: Opinião dos moradores do 
Santa Clara quanto ao Acesso a Serviços e 

Equipamentos Sociais. 

Gráfico 99: Comparação da condição de 
acesso a serviços e equipamentos sociais no 

Santa Clara com esse indicador no 
assentamento 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Gráfico 100: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto ao acesso a Serviços e 

Equipamentos Sociais. 

 

Gráfico 101: Comparação da condição de 
acesso a serviços e equipamentos sociais no 
Leningrado com a situação desse indicador 

nos assentamentos de origem. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Semelhante à avaliação do acesso aos equipamentos sociais tem-se a 

opinião sobre a condição de acesso ao transporte público. Tanto os moradores do 

Santa Clara, quanto do Leningrado  consideram esse serviço regular, ruim ou 

péssimo (Gráfico 102 e Gráfico 103). 
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Gráfico 102: Opinião dos moradores do Santa 
Clara quanto ao acesso a meio de transporte 

público. 

Gráfico 103: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto ao meio de transporte 

público. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Quando questionados sobre esse serviço no assentamento de origem, 75% 

do Leningrado e 60% do Santa Clara consideram melhor a oferta de transporte 

público nas localidades onde moravam (Gráfico 104 e Gráfico 105). 

Gráfico 104: Comparação do acesso ao 
transporte público no Santa Clara com a 

situação desse indicador nos 
assentamentos. 

Gráfico 105: Comparação do acesso ao 
transporte público no Leningrado com a 

situação desse indicador nos 
assentamentos . 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Logo, através da opinião dos moradores confirmam-se as melhores condições 

de oferta de equipamentos públicos e Transporte no entorno dos assentamentos 
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precários de onde vieram, conforme identificado no Quadro 3 e nos relatos dos 

moradores (Volume 2/Apêndice 02 – Relatos dos moradores dos assentamentos.. 

Uma avaliação também identificada nos relatos dos moradores, a qual se 

repete quando questionados como é o acesso a trabalho nos conjuntos. 73% dos 

responsáveis pelas famílias do Leningrado disseram que é ruim ou péssimo, assim 

como 70% do Santa Clara (Gráfico 106 e Gráfico 107).  

Gráfico 106: Opinião dos moradores do 
Santa Clara quanto ao acesso a trabalho. 

Gráfico 107: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto ao acesso a trabalho. 

 
 

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Apoiando essa opinião, os moradores dos conjuntos consideram as 

localidades de origem como melhor para ter acesso a trabalho (Gráfico 108 e 

Gráfico 109). Uma avaliação mais expressiva, neste sentido, no  Gráfico 108 do 

Santa Clara para onde foi deslocado o Pião e Alagamar, uma vez que moravam em 

Ponta Negra onde tem-se desenvolvido o turismo e comércio no bairro. 
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Gráfico 108: Comparação da condição de 
acesso ao trabalho no Santa Clara com a 

situação desse indicador nos 
assentamentos de origem. 

Gráfico 109: Comparação da condição de 
acesso ao trabalho no Leningrado com a 

situação desse indicador nos assentamentos 
de origem. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Assim, identifica-se a dificuldade de acesso ao trabalho devido à mudança do 

local de moradia e inadequação da área de reassentamento quanto à promoção 

e/ou manutenção dos vínculos de renda. Isto, por não se considerar as relações 

sociais do homem com sua localidade no planejamento do projeto Planalto II, o qual 

manteve a realidade socioeconômica das famílias reassentadas, sendo identificada 

como semelhante ao caracterizado no período em que residiam nos assentamentos 

precários, conforme averiguado no item 4.1.6. Com isso, no contexto do projeto 

Planalto II, não se verificaram condições para ascensão social mesmo concedendo 

uma casa própria, uma vez que não viabilizou adequada localização da unidade 

habitacional com relação ao trabalho e serviços básicos com esses componentes 

sob um custo acessível para todos.  

Quanto ao acesso a locais de comércio e serviços esse indicador é melhor 

avaliado que o acesso a trabalho, mas continua com baixos índices de satisfação no 

conjunto. 67% dos moradores entrevistados no Santa Clara e 50% no Leningrado 

consideram ruim ou péssimo encontrar locais para pagar contas, fazer compras a 

partir dos conjuntos (Gráfico 110 e Gráfico 111).  

Por isso, tanto a maioria dos residentes no Santa Clara, quanto os do 

Leningrado avaliam como melhor a situação desse indicador nas localidades dos 

assentamentos de onde vieram (Gráfico 112 e Gráfico 113). Isto, porque os 

assentamentos vieram de bairros com renda per capita maior (exceto o 8 de 
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outubro) em áreas com ocupação mais antiga que o Guarapes, apresentando maior 

variedade de comércio pelo bairro (ver Quadro 4: Renda per capita da faixa de 

acima de 3 salários mínimos até acima de 10 salários mínimos para os bairros de 

Natal: Ponta Negra, Cidade da Esperança, Mãe Luiza, Candelária, Guarapes. p.61). 

Gráfico 110: Opinião dos moradores do 
Santa Clara quanto locais de comércio e 

serviços. 

Gráfico 111: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto ao acesso a locais de 

comércio e serviços. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Gráfico 112: Comparação da condição de 
acesso a locais de comércio e serviços no 

Leningrado com a situação desse 
indicador nos assentamentos de origem. 

Gráfico 113: Comparação da condição de 
acesso a locais de comércio e serviços no 
Santa Clara com a situação desse indicador 
nos assentamentos de origem. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Na avaliação da satisfação dos moradores quanto ao acesso à escola, a partir 

dos conjuntos, a maioria considerou ruim ou péssimo, 65% no Santa Clara e 63% no 

Leningrado (Gráfico 114 e Gráfico 115). Isto, apesar de existir ônibus escolar para 

as crianças do ensino fundamental. Contudo, alguns relatam não haver rotas do 

escolar para todas as escolas e reclamam da indisciplina das crianças no ônibus. 
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Gráfico 114: Opinião dos moradores do 

Santa Clara quanto ao acesso à escola. 

Gráfico 115: Opinião dos moradores do 

Leningrado quanto ao acesso à escola. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Logo, a maioria considera melhor a situação de acesso à escola no 

assentamento de origem do que a situação atual nos conjuntos, 56% no Santa Clara 

e  67% no Leningrado (Gráfico 116 e Gráfico 117). 

Gráfico 116: Comparação da condição de 
acesso à escola no Santa Clara com esse 
indicador nos assentamentos de origem. 

Gráfico 117: Comparação da condição de 
acesso à escola no Leningrado com esse 
indicador nos assentamentos de origem. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

 Uma avaliação pertinente, uma vez que a quantidade de Equipamentos de 

educação nos bairros de onde vieram os assentamentos é maior do que o 

encontrado no bairro Guarapes (Quadro 3). 
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Em se tratando da opinião dos moradores quanto ao serviço de segurança 

pública, a avaliação é a pior de todos os indicadores analisados. 69% dos 

entrevistados no Santa Clara e 70% do Leningrado consideram a segurança 

péssima ou ruim.  

Gráfico 118: Opinião dos moradores do 
Santa Clara quanto à Segurança Pública. 

Gráfico 119: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto à Segurança Pública. 

 
 

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Por isso, as famílias consideram a situação de segurança nos assentamentos 

de origem igual ou melhor do que possuem nos conjuntos atuais. 67% dos 

moradores do Santa Clara e 74% do Leningrado consideram a segurança nos 

assentamentos de origem igual ou melhor do que atualmente (Gráfico 120 e Gráfico 

121). 

Gráfico 120: Comparação da condição de 
segurança pública no Santa Clara com 

esse indicador nos assentamentos 

Gráfico 121: Comparação da condição de 
segurança pública no Leningrado com esse 

indicador nos assentamentos 

  
Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Quanto à fruição estética do lugar, a maioria aprova a paisagem e estética 

dos conjuntos (Gráfico 122 e Gráfico 124) é considerada melhor que a estética dos 

assentamentos de origem (Gráfico 123 e Gráfico 125). 
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Gráfico 122: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanto à paisagem e estética 

da área. 

Gráfico 123: Comparação da condição de 
paisagem e estética da área no Santa Clara 

com esse indicador nos assentamentos. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 
Gráfico 124: Opinião dos moradores do 
Leningrado quanta paisagem e estética 

da área. 

Gráfico 125: Comparação da condição de 
paisagem e estética da área no Leningrado 

com esse indicador nos assentamentos. 

  

Fonte: Diógenes, 2013. Fonte: Diógenes, 2013. 

Em síntese a opinião dos moradores sobre sua condição atual de moradia 

das famílias reassentadas analisado no item 4.1.4 e as condições do entorno dos 

conjuntos analisada nos subitens do item 4.1, verificou-se uma distinção entre a 

qualidade da unidade habitacional e as condições de infraestrutura, equipamentos e 

serviços do entorno.  

A UH foi bem avaliada pelos moradores e não apresentou irregularidades na 

sua implantação no lote. Eles a analisam como adequada às necessidades da 

família, apesar de a maioria ter feito ampliação, sendo verificados poucos casos de 

coabitação. Consideram-na com estabilidade e durabilidade de estrutura física e 

estão satisfeitos com o conforto iluminação, aquecimento e ventilação. Entendem-na 

privativa, porém insegura, sendo o único aspecto relacionado negativamente a UH.  
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Diferentemente, tem-se a análise dos aspectos relacionados à qualidade 

urbana do entorno, os quais apresentaram problemas e foi mal avaliada pelos 

moradores, salvo algumas exceções como o lixo, a drenagem, a melhoria nas vias 

de acesso e paisagem do lugar. 

Exceto para alguns itens avaliados pelos moradores do Santa Clara, uma vez 

que a adequação da casa às necessidades da família, a coleta de lixo e o 

esgotamento sanitário não foram bem avaliados por eles, considerando igual ou 

melhor nos assentamentos de origem. Isto, porque o assentamento Alagamar 

possuía boas condições de moradia além da boa qualidade urbana do seu entorno. 

Por isso, a opinião dos moradores do Santa Clara para onde foram deslocados os 

assentamentos Alagamar, Pião e DETRAN demonstram ter condições de moradia 

melhor no lugar de orígem que os assentamentos Via Sul , Luiz Gonzaga e 8 de 

outubro inseridos no Leningrado. 

Constatou-se que indicadores evidenciados e relatados com maiores 

deficiências por todos são a mobilidade e acesso aos equipamentos públicos. Logo, 

a assistência pelos serviços básicos é comprometida devido à problemática 

condição de mobilidade das famílias deslocadas é distinta do relatado sobre esses 

indicadores nos locais de origem.  
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5. CONCLUSÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS E RESULTADOS 
DO DESLOCAMENTO DE FAMÍLIAS DO PROJETO PLANALTO II  

Na presente pesquisa buscou-se identificar os procedimentos de 

reassentamento de famílias adotados no projeto Planalto II, visando caracterizar as 

modalidades de inserção urbana e satisfação do morador. Essa dissertação partiu 

da premissa de que as ações de reassentamento de famílias do projeto Planalto II 

implicaram em violações do Direito à Moradia e à Cidade verificando-se fragilidades 

quanto à inserção urbana e satisfação do morador.  

A partir da analise da situação atual de implantação do projeto, foi possível 

conhecer como se deu o processo de reassentamento das famílias dos seis 

assentamentos, verificando-se o contexto que influenciou a sua elaboração, os 

procedimentos adotados.  

Assim, analisando o contexto de elaboração identificou-se que se tratava de 

populações com baixas condições econômicas, residindo em assentamentos 

precários, sem a regularidade jurídica da posse e com ações judiciais para a retirada 

da maioria destes.  

Nesse contexto, tanto a demanda em razão da inadequação habitacional, 

quanto às ações judiciais (SILVA, 2014) pressionaram a Prefeitura de Natal a 

solucionar o problema. A alternativa adotada pelo Município foi o reassentamento 

das famílias dos bairros situados nas regiões leste e sul de Natal para a região 

Oeste, mais precisamente para o bairro Guarapes. Constata-se nesse procedimento 

que houve um deslocamento de famílias de áreas bem estruturadas da cidade para 

uma região que apresenta fragilidades quanto à inserção urbana, notadamente 

quanto ao acesso ao transporte público e a equipamentos.  

Concluiu-se que a escolha da maioria dos assentamentos não se deu por 

critérios técnicos pré-definidos, a exemplo de aspectos socioeconômicos e 

urbanísticos ou situações de risco. Identifica-se a ausência de critérios que levassem 

em consideração o tempo de permanência dos assentamentos nos seus respectivos 

locais de origem analisando a condição real do assentamento. 
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Entretanto, pressões judiciais e ações do movimento de moradia com vistas a 

inclusão dos seus no cadastro foram o determinante para a escolha dos 

assentamentos. No caso do Alagamar, Pião, e Via Sul o fator decisivo foram as 

ações judiciais para o município retirar as famílias de logradouros públicos. Quanto à 

parte reassentada do DETRAN, a justificativa para o deslocamento de famílias foi 

viabilizar outro projeto habitacional de remanejamento, sendo o Luiz Gonzaga e o 8 

de outubro ocupações organizadas pelo MLB para pressionar a entrada destas 

famílias no cadastro do projeto Planalto II, depois da sua elaboração. Contudo, a 

argumentação encontrada nos documentos de elaboração para o reassentamento 

foi à descrição da precariedade habitacional interna ao assentamento e seu risco. 

Em que pese a pertinência dos fatos apontados sobre os assentamentos 

quanto à situação de precariedade social e ambiental, além da ocupação de 

espaços públicos em alguns casos, identificou-se que não houve sinalizações 

quanto à confirmação dos moradores na mesma área ou entorno, nem por parte dos 

moradores, por meio de suas lideranças do movimento de moradia e nem do poder 

público. Atores sociais que pelos objetivos dos movimentos sociais e pelas 

orientações da Política Habitacional (2004) deveriam ter atuado no sentido de 

conscientizar e lutar pela permanência das famílias em suas localidades de origem, 

uma vez que possuíam entorno urbanizado. Isto, para manter a qualidade urbana 

que já possuíam e receber aquilo que lhe faltava de qualificado, que era apenas a 

unidade habitacional. Com isso ter-se-ia promovido moradia adequada sob todos os 

seus aspectos e garantido o direito à cidade. 

Logo, sem demais objeções, o Município decidiu construir o projeto 

habitacional no bairro Guarapes, zona periférica de Natal, em um vazio urbano ainda 

por receber Infraestrutura básica e equipamentos públicos, pela disponibilidade de 

terras de menor valor, como solução para a retirada das famílias dessas localidades, 

conforme visto no diagnóstico da área de implantação do Projeto.  . 

Conforme identificado no contexto de elaboração, a maioria dos assentamentos 

com ação judicial (Alagamar, Pião, e Via Sul) estavam localizados em áreas 

infraestruturadas de alto valor imobiliário, sendo evidente o contraste da qualidade 

urbana do local de origem para a área de destino no Conjunto Guarapes. Apesar do 

projeto físico ter sido elaborado de forma a oferecer toda a infraestrutura básica e de 
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equipamentos públicos necessários à moradia adequada das famílias, tais 

proposições de projeto não foram articulados aos recursos financeiros necessários a 

sua viabilização. 

Segundo o Plano de Trabalho, a SEHARPE se comprometeu com a 

infraestrutura básica e as UH não prevendo recursos para a construção de 

equipamentos públicos. Quanto a estes, o projeto reservou áreas aguardando ações 

das demais secretarias municipais para sua complementação adotando um modelo 

de gestão descentralizada, o que não aconteceu. Além disso, não foi evidenciado 

nos documentos de elaboração procedimentos para integração com propostas de 

mobilidade almejando sanar a dificuldade de transporte público na área do projeto.  

Dessa forma, o projeto habitacional planejado para receber as famílias 

reassentadas foi elaborado com objetivos superiores aos recursos aportados, 

dependendo de contratos complementares para dotação dos equipamentos 

comunitários.  Isto, considerando a adesão do projeto à PNH (2004) e seus objetivos 

postos nos princípios, conforme descrito no Plano de 

Reassentamento/Remanejamento (PRR).  

Conforme citado anteriormente, a dificuldade de transporte público interferiu na 

qualidade da moradia do Planalto II, considerando que as famílias tinham acesso a 

esse serviço nas áreas de origem.  

Em face dessas constatações, conclui-se também que o processo de 

reassentamento das famílias do seu local de origem no âmbito do Planalto II foi 

destituído de fundamentações consistentes sobre as condições de consolidação dos 

assentamentos na mesma área ou no seu entorno conforme indica Denaldi (2010). 

Segundo os técnicos municipais a decisão de localizar o projeto habitacional 

do Planalto II em área periférica ocorreu, entre outros fatores, pela dificuldade de 

aquisição de terrenos no entorno dos assentamentos.  O elevado valor da terra nos 

bairros Ponta Negra e Candelária foram um dos fatores identificados como 

impeditivo para a aquisição de terrenos. Estes se encontram aptos a abrigarem 

projetos de HIS até a atualidade e possibilitaria o remanejamento (DENALDI, 2010) 

do Alagamar, Pião e Via Sul, caso tivessem sido adquiridos.  
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A partir do estudo de implantações e identificação dos terrenos com 

capacidade de abrigar projetos de HIS no entorno dos assentamentos, realizado na 

presente pesquisa, constatou-se que havia disponibilidade de terrenos vazios 

capazes de comportar as famílias dos assentamentos em cinco casos. Logo, havia 

possibilidade de remanejamento para o 8 de outubro e reassentamento no mesmo 

bairro para quase todos eles, exceto para a ocupação Luiz Gonzaga, 

independentemente da sua condição de consolidação. 

O Alagamar, Pião e Via Sul, segundo definição de Denaldi (2010), não eram 

consolidáveis por estarem em área de logradouro público, mas possuíam 

possiblidade de continuar na área, uma vez que havia terrenos capazes de 

reassentá-los no mesmo bairro. Enquanto que o 8 de outubro ocupava um terreno 

capaz de promover um remanejamento. 

Quanto ao assentamento DETRAN o terreno no Guarapes foi considerado 

pelo Município como próximo para o deslocamento, sendo interpretado como um 

reassentamento em localidades próximas. Entretanto o estudo de implantações 

identificou terrenos a 500m com possibilidade de aquisição para promoção de um 

reassentamento deste no mesmo bairro. Por último, o Luiz Gonzaga não possuía 

terrenos nas proximidades dificultando reassentamentos no mesmo bairro.  

Na maioria dos casos, justificar-se-ia a aplicação de alguns dos instrumentos 

da Função Social da Propriedade no intuito de viabilizar a permanência das familias 

na mesma localidade seja por um remanejamento ou um reassentamento no mesmo 

bairro. No entanto, não foi verificada essa tentativa nos documentos de elaboração, 

apesar da aquisição de terrenos em áreas urbanizadas e de custo elevado, possuir 

instrumentos para enfrentamento dessa lógica de mercado de terra urbana tais 

como o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e do Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU Progressivo,  a fim de reduzir o valor desses e permitir a 

aquisição pelo município para projetos de HIS. Além do Direito de Preempção ou a 

Concessão da Outorga Onerosa para permuta em terrenos melhor localizados. 

Ressalta-se que todos estes instrumentos encontram-se presentes  

e regulamentados no Plano Diretor de Natal desde 1994, com alguns posteriormente 

regulamentados no Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001). 
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Portanto, a inação na aquisição de terrenos para viabilizar a permanência das 

famílias na mesma localidade associado às precárias condições de qualidade 

urbana identificados nos conjuntos pelo presente estudo configura níveis de violação 

do direito à moradia digna, principalmente no tocante à dificuldade de acesso ao 

transporte público e a equipamentos urbanos. 

Dessa forma, a dinâmica do mercado de terra urbana em Natal determinou o 

acesso a áreas infraestruturadas de acordo com a classe econômica condizente 

com a dinâmica de mercado de terra urbana brasileiro, o qual conduz a conformação 

socioespacial intraurbana segregada (VILLAÇA, 2001). 

Sobre as análises da condição atual de moradia das famílias reassentadas 

verificou-se uma distinção entre a qualidade da unidade habitacional e as condições 

de infraestrutura, equipamentos e serviços do entorno.  

A UH foi bem avaliada pelos moradores e não apresentou irregularidades da 

sua implantação no lote. Eles a analisam como adequada às necessidades da 

família, apesar de a maioria ter feito ampliação, sendo verificados poucos casos de 

coabitação. Consideram-na com estabilidade e durabilidade de estrutura física e 

estão satisfeitos com o conforto, iluminação, aquecimento e ventilação. Entendem-

na privativa, porém insegura, sendo o único aspecto relacionado negativamente a 

UH.  

Diferentemente, tem-se a análise dos aspectos relacionados à qualidade 

urbana do entorno, os quais apresentaram problemas e foi mal avaliada pelos 

moradores, salvo algumas exceções relacionadas aos indicadores como o lixo, a 

drenagem, a melhoria nas vias de acesso e paisagem do lugar. 

Ressalta-se que essa diferença de avaliação entre a UH e o entorno não 

ocorre para os moradores do Santa Clara, uma vez que consideram os itens da UH 

e entorno bem avaliados pelos demais como iguais ao que tinham no assentamento 

de origem.  Isto, porque o assentamento Alagamar possuía boas condições quanto à 

unidade habitacional, além da qualidade urbana no seu entorno. 
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Assim, indicadores evidenciados e relatados como maiores deficiências por 

todos são a mobilidade e o acesso aos equipamentos públicos, os quais contribuem 

para uma má avaliação do entorno.   

Em se tratando da mobilidade nos conjuntos, constatou-se que existem 

poucas linhas internas e sem regularidade, o que leva os moradores a não 

acessarem esse serviço. A maioria dos moradores necessita ir ao terminal de ônibus 

do Planalto caminhando distâncias muito superiores a 400m para deslocamentos 

diários como trabalhar e estudar, conforme parâmetros utilizados por Berry (BERRY 

apud CASTELLO, 2008).  Além disso, não há calçadas e acessibilidade nos 

percursos existentes. 

No caso dos equipamentos públicos de educação, saúde, assistência social, 

Lazer e cultura, estes são dificilmente acessados porque não existem dentro dos 

conjuntos, uma vez que existe apenas um CEMEI no Leningrado. A escola do 

Planalto chamada Emanuel Bezerra é a mais próxima dos conjuntos e dista 1km do 

Santa Clara e 1,3Km do Leningrado, considerando o ponto mais próximo desses 

conjuntos para a escola. Com isso, a distância percorrida pelos moradores para que 

tenham acesso aos equipamentos desse tipo nos bairros vizinhos condiciona as 

famílias ao uso do transporte individual ou coletivo para ter assistência dos serviços 

básicos segundo Berry por necessitarem caminhar distâncias superiores a 400m 

para as escolas e 800m para, equipamentos de frequência média acessados por 

deslocamentos a pé como Posto de Saúde. 

Portanto, a assistência pelos serviços básicos é comprometida devido à 

problemática condição de mobilidade das famílias reassentadas. Uma condição 

diferente do relatado sobre esses indicadores nos locais de origem.  

Essa distinção foi identificada pelo Município durante a elaboração do projeto 

e tratada com a reserva de mais áreas para dotação de equipamentos. Depois da 

elaboração, a SEHARPE modificou o uso de uma das quadras do Santa Clara para 

colocar mais equipamentos, reconhecendo a carência e necessidade destes para o 

recebimento das famílias.  

No entanto, após a mudança de uso não se verificou a construção destes.  Os 

equipamentos ainda estão ausentes nos conjuntos, assim como espaços comuns de 
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lazer adequados e áreas verdes e arborizadas, equipados para usufruto dos 

moradores. Um fator que corrobora para a desmobilização dos moradores pela 

dificuldade de realizar encontros, não se verificando também a continuidade da ação 

de antigas lideranças dos assentamentos. 

As condições difíceis de mobilidade e acesso a equipamentos públicos foram 

ratificadas pelos moradores quando informam que era melhor o acesso a 

equipamentos sociais e transporte público nos assentamentos de origem. Condição 

esta que implica na piora de outros aspectos relacionados à condição de moradia 

após o reassentamento como o acesso a trabalho, a comércio e serviços, uma vez 

que avaliam como melhor no local de onde vieram.  

O único item que se assemelhou a condição dos assentamentos precários foi 

a falta de segurança pública, uma vez que foi o pior indicador avaliado nos 

conjuntos. Os moradores não se sentem protegidos pelo serviço da polícia do bairro 

nos arredores dos conjuntos, relatando segurança apenas internamente.   

Logo, no processo de reassentamento das famílias pelo projeto Planalto II 

identificou-se melhoras nas condições físicas relacionadas à Unidade Habitacional 

(UH) segundo a fala dos moradores consultados pelo formulário, no entanto, os 

problemas relativos as condições de acesso a transporte público, equipamentos e 

serviços se agravaram.  

Além disso, os documentos de implementação revelam que os procedimentos 

adotados pela elaboração como o projeto físico e Plano de Trabalho Técnico e 

Social (PTTS) não tiveram o desenvolvimento integrado conforme planejado. As 

obras físicas não apresentaram paralisação enquanto que as ações do Plano de 

Trabalho Técnico e Social (PTTS), em todos os anos, verificaram-se relatos de 

dificuldade na execução. 

Associado a isso, a condição econômica das famílias, identificou-se que não 

houve mudanças significativas. A maioria das famílias continua vivendo sem 

empregos formais, com renda de um salário e menos de um, com baixos níveis de 

escolaridade, dependendo de programas de complementação de renda do governo 

federal.  
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Por estas razões, identificou-se que as condições de infraestrutura oferecidas 

regularmente como água e energia, retomaram as condições de risco dos 

assentamentos de origem devido à clandestinamente das ligações. Neste exemplo, 

tem-se a perpetuação das fragilidades observadas nos assentamentos precários 

relacionados à estagnação da condição econômica das famílias envolvidas nesse 

processo, o que os leva a considerar melhor a condição desses indicadores no 

assentamento de onde vieram, uma vez que não necessitavam pagar. 

Com isso, a proposta em sua fase de elaboração tinha razão em colocar as 

ações do PTTS como fundamentais à adaptação dos reassentados, uma vez que 

ações para geração de emprego e renda poderiam melhorar a condição econômica 

das famílias. 

No entanto, o PTTS não modifica a perda de qualidade urbana sentida pela 

discrepância de infraestrutura equipamentos e serviços das áreas dos 

assentamentos em comparação com o local para onde foram levadas as famílias. 

Logo, o trabalho social, por melhor que desempenhe suas ações, necessita estar 

integrado com as demais metas do projeto para o seu bom desempenho. Isto sob 

uma atuação em todos os períodos do processo com vistas à consolidação do 

reassentamento, o qual só é plenamente concluído quando a população se apropria 

desse espaço retomando a condição de adaptação semelhante à que possuíam nos 

assentamentos (NEGRÃO et. al., 1997). 

Logo, para os casos em que há discrepância de qualidade urbana identificada 

da área de onde residiam há muito tempo para onde foram reassentadas as famílias 

tem-se a ocorrência do processo que Harvey (HARVEY apud MORAIS; 

VENTURATO, 2013) denominou de “despossessão”. Nele as famílias perdem 

direitos adquiridos e usufruídos nos espaços urbanos onde residiam quando são 

deslocadas de áreas qualificadas urbanisticamente e com alto valor imobiliário.  

Um processo que se evidencia no reassentamento de todos os 

assentamentos Alagamar, Pião, DETRAN, Via Sul, 8 de outubro e Luiz Gonzaga, 

uma vez que todos eles saíram de áreas dotadas de qualidade urbana. Em condição 

mais grave nesse processo está o Alagamar, uma vez que não residiam em 

barracos possuindo boas condições inclusive na UH. 
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Para elucidar a despossessão foram identificados dois casos claros de perda 

de direitos das famílias reassentadas relacionadas à diferença de infraestrutura do 

assentamento com os conjuntos construídos para receber às famílias. Os relatórios 

sociais identificaram crianças fora da escola de setembro de 2009 a 2010, quando 

não havia transporte escolar e a inexistência do serviço de carteiro e irregularidade 

do CEP, até os dias atuais.  

Sob estas condições compreendem-se os casos de evasão do projeto. No 

Leningrado se evidencia o maior percentual de unidades evadidas, mesmo havendo 

poucas UH com titularidades demonstrando que o registro não é determinante para 

a fixação das famílias e a ausência deste não impede à venda. Nesta análise, é 

relevante salientar que o Leningrado apesar de ter um CEMEI, localiza-se mais 

distante do terminal do Planalto e recebeu famílias dos assentamentos de situação 

mais precária.   

Neste sentido, também se compreende a não adesão do Parque das Dunas à 

proposta de reassentamento. Neste caso, a população resistiu ao reassentamento, 

pois reivindicavam um remanejamento para permanecerem no bairro ou nas 

proximidades. Cabe rememorar que o projeto encontrava-se definido quando estas 

famílias foram consultadas. Além disso, não houve atuação do MLB neste 

assentamento, uma vez que relataram não identificarem possibilidade de 

convencimento (OLIVEIRA, 2014).   

Portanto, as famílias foram reassentadas mediante a conclusão da UH, no 

entanto, os demais procedimentos necessários como algumas ações sociais e o 

complemento de infraestrutura não ocorreram. Segundo os moradores, o Projeto 

Planalto II promoveu melhores condições de UH às famílias reassentadas, 

alcançando a sua efetividade objetiva parcialmente para as metas do contrato, uma 

vez que não se concluiu a regularização fundiária. No entanto, houve piora nas 

condições de qualidade urbana. 

Além disso, considerando a indissociabilidade dos aspectos que compõem o 

conceito de moradia adequada para configurá-la segundo a Agenda Habitat (1999) 

as famílias reassentadas continuam sem condições adequadas de moradia. Com 
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isso, o projeto também não alcança a efetividade objetiva frente aos objetivos postos 

na PNH (2004), a qual tem a Moradia Digna como um dos seus princípios. 

 Com isso, tem-se evidenciado o entendimento do conceito de moradia 

adequada enfatizando apenas a unidade habitacional de qualidade. Sob esta ótica, 

deixa-se de priorizar a oferta da UH em conjunto com equipamentos e serviços e 

demais aspectos necessários a uma vida urbana citados na definição de moradia 

adequada pela Agenda Habitat (1999).  

Concluindo, pode-se inferir que os procedimentos de reassentamento de 

famílias no âmbito do projeto Planalto II não contemplaram princípios da Função 

Social da Propriedade Urbana (FSPU), não efetivando princípios da moradia digna e 

do Direito à Moradia e o Direito à Cidade. 
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APÊNDICE 7 - CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS INICIAIS DO 
PROJETO PLANALTO II ATÉ 2007 

Catalogação dos Documentos iniciais do projeto Planalto II até 2007 

Data 
Dados do 

Documento 
Assunto Observações 

14/01/2000 Escritura Pública 
Desapropriação 

amigável  

Entre a Gerna Agropecuária e Industria LTDA e 
o Município de Natal, o qual desapropriou as 
quadras 413, 414, 429 e 430 do loteamento 

Reforma. Quadras que deram origem ao 
conjunto Santa Clara. 

8/11/2007 Ofício 5022/2007 
da GIDUR -
Gerências de 
Filiais de Apoio 
Desenvolvimento 
Urbano  

Disponibilização 
de Seleção do 
PAC 

O projeto foi selecionado pelo PAC com 
recursos do OGU – Orçamento Geral da União, 
dentro do programa FNHIS – Urbanização, 
Regularização e Integração de Assentamentos 
Precários, no valor de 9.400.000,00, com prazo 
de entrega de demais documentos para 
28/12/2007.  

20/11/2007 Ofício 
5464/2007/GIDU
R 

Alteração de 
Objeto de 
Seleção 

O objeto mudou de Urbanização de 
assentamentos Precários – Natal/RN 
“Comunidade Jardim das Flores” para 
Urbanização de assentamentos Precários – 
Natal/RN – DETRAN, Parque das Dunas, 
Alagamar e outros. 

28/12/2007 Caderno do PAC 
– Operações 
Contratadas 

Situação do 
Contrato 
Clausula 
Suspensivas 

Na época havia pendências com titularidade e 
projeto. 

28/12/2007 Contrato de 
Repasse n° 
02333584/2007 

Contrato do 
Projeto 

Foi assinado na data limite dado pelo 
documento de seleção. 

16/11/2007 Desapropriação 
n° 
001.07.217026-4 

Mandado de 
Imissão de 
Posse 

O Município desapropriou do Sr. Nelson Oliveira 
de Paiva as quadras 399, 400 e 385 no bairro 
Guarapes e após o depósito em juízo a justiça 
concedeu a posse. Tais quadras deram origem 
ao conjunto Leningrado 

Fonte: Pasta 01 documental do Projeto identificada como: Contrato de Repasse 0233584-

77/2007 - Planalto/DETRAN/PAC/FINHIS. Nota: elaborado por Diógenes, 2013. 
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APÊNDICE 8 - CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS INICIAIS DO 
PROJETO PLANALTO II DO PERÍODO DE 2008 

Catalogação dos Documentos iniciais do projeto Planalto II do período de 2008 

Data 
Dados do 

Documento 
Assunto Observações 

13/03/2008 Ofício 
1590/2008/GIDUR 

 Andamento do 
Contrato 

Pendências de projeto, titularidade e 
licenças.  

08/04/2008 Processo n° 
001.07.246118-8 
Autor: Município de 
Natal, Réu: José 
Horácio.  

Ação de 
Desapropriação
/ Pedido de 
Reforço 
Policial. 

Os Filhos de Sr. José Horácio estavam 
ameaçando os técnicos e o prefeito pediu 
reforço policial. 

06/06/2008 Ofício 
1590/2008/GIDUR 

Análise de 
Projeto Técnico 
Social e Termo 
de Referência 

Revisão do PTTS quanto a Caracterização 
da área de Intervenção e da Caracterização 
das famílias. A equipe técnica deve ser da 
área social. Problemas coma a composição 
dos preços e termo de Referência. 

16/06/2008 Ofício 
n°3520/2008/GIDU
R 

Pendência de 
Projeto Técnico 

Pendências quanto a projetos, memorial 
descritivo/especificações técnicas, 
orçamento, cronograma físico-financeiro e 
Projeto Técnico Social – PTTS.  

23/06/2008 Ofício n°526/2008-
GS/SEHARPE 

Resposta ao 
ofício 
n°3520/2008/GI
DUR 

A secretária explica que os projetos 
complementares da urbanização compõem 
os custos da obra contratada e por isso será 
entregue posteriormente. O levantamento 
topográfico georeferenciado será produzido 
pela SEMURB. Os projetos de iluminação e 
ligação de água foram elaborados pelas 
respectivas concessionárias. E 
esclarecimentos sobre o início da 
Regularização Fundiária 

27/06/2008 Ofício n°537/2008-
GS/SEHARPE 

Envio de 
Documentos à 
GIDUR 

Envio de Cópia de Licitação em favor da 
M&K Comércio e Construções; Termo de 
Homologação da Licitação; Extrato de 
Contrato publicado no Diário Oficial do 
Município. 

27/06/2008 Ofício n°541/2008-
GS/SEHARPE 

Envio de 
Documentos à 
GIDUR 

Plano de trabalho com as modificações 
observadas pela GIDUR. 

27/06/2008 Plano de Trabalho  Primeiro Plano de trabalho encontrado na 
pasta, porém sem a assinatura do prefeito.  
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07/07/2008 Ofício n°555/2008-
GS/SEHARPE 

Envio de 
Documentos à 
GIDUR 

Declaração de preenchimento dos pré-
requisitos do FNHIS; Declaração de Início 
de obras.  

16/07/2008 Email da GIDUR Encaminhamen
tos do Contrato 
233584-7/2007 

Observações ao PTTS 

17/07/2008 Ofício n°621/2008-
GS/SEHARPE 

Solicitação de 
autorização de 
saque da 1° 
medição 

- 

29/07/2008 Ofício 
n°4884/2008- 
GIDUR 

Vistoria Técnica 
– Contrato do 
PAC 0233584-
77 

Ateste de 1,51% da obra conforme 
informado pela SEHARPE. Porém faltam 
Anotação de responsabilidade técnica – 
ART - de execução e fiscalização e relatório 
técnico social. 

30/07/2008 ART. Profissional: 
Fernando Marinho 

 Resumo: execução das obras civis de 
construção de 348 unidades residenciais, 
serviços de terraplenagem e pavimentação 
nas quadras 413 e 414 no bairro de 
Guarapes e Planalto. 

14/08/2008 Ofício n°707/2008-
GS/SEHARPE 

Envio de 
Documentos à 
GIDUR 

ART de projeto, fiscalização e execução; 
Relatório de Acompanhamento do Trabalho 
Técnico Social.  

26/08/2008 Ata de Reunião 
001/2008 

Readequação 
da Planilha de 
quantitativos. 

Houve acréscimo de movimento de terra; 
mudança de revestimento Interno; mudança 
de pintura lavável e substituição do método 
de pavimentação. 

14/08/2008 Ofício n°703/2008-
GS/SEHARPE 

Envio de 
Documentos à 
GIDUR 

Projeto Social de Reassentamento/ 
Remanejamento (este contempla apenas 
descrição da situação das famílias e aponta 
a necessidade de intervenção, mas não diz 
como será feito); Cenário do Assentamento 
DETRAN; Termo de Referência FINHIS n° 
01. 

04/09/2008 Ofício n°818/2008-
GS/SEHARPE 

Acordo 
Realizado com 
Sr. Clidenor 
Pereira de 
Araújo Filho. 

Pedido para a procuradoria Geral de o 
Município homologar o acordo realizado na 
SEHARPE com possível posseiro da quadra 
413. 

05/09/2008 Notificação da 
SEMURB 

Análise do 
Processo de 
Desmembrame
nto n° 
035767/2007-

Solicita Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos – GPRS, apresentar o 
volume de terra a ser removido e seu 
destino final; autorizada a remoção dos tipos 
herbáceos desde que seja feita uma 
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46 compensação ambiental, a qual deve ser 
apresentada em projeto. 

26/09/2008 Ofício n°895/2008-
GS/SEHARPE 

Pedido à 
GIDUR para a 
autorização de 
Saque 

2° e 3° medições. 

26/09/2008 Ofício n°897/2008-
GS/SEHARPE 

Solicitação à 
CAERN  

Para perfuração de poço e construção de 
reservatório na quadra 413. 

29/09/2008 Ofício n°905/2008-
GS/SEHARPE 

Solicitação à 
SEMURB 

Para liberação de alvará de construção das 
348 unidades de HIS nas quadras 413 e 414 
com licença de instalação n° 141/2008. 

01/10/2008 Ofício n°927/2008-
GS/SEHARPE 

Solicitação à 
SEMPLA 

Para incorporação do valor do projeto ao 
orçamento de 2008 da SEHARPE. 

24/10/2008 Ofício 
n°1024/2008-
GS/SEHARPE 

Solicitação à 
SEMTAS 

Para enviar relação de cadastro das famílias 
da Comunidade Alagamar, as quais terão os 
aluguéis pagos pela SEHARPE, necessário 
ao desenvolvimento do Projeto 
Planalto/DETRAN. 

29/10/2008 Ofício n°897/2008-
GS/SEHARPE 

Envio de 
Documentos à 
GIDUR 

Declaração de viabilidade técnica para 
abastecimento de água e Ofício informando 
a disponibilidade de fornecimento de 
energia elétrica; 

28/10/2008 Ofício 
n°1047/2008-
GS/SEHARPE 

Pedido à 
GIDUR para a 
utorização de 
Saque 

4° medição. 

Com data 
específica 
em branco, 
apenas 
com o ano 
-2008 

Licença de 
Instalação 

 Empreendimento: implantação de 
loteamento de HIS, composto por 384 lotes, 
distribuídos em duas quadras, inserido na 
ZPA-4 (subzona-3). Endereço Rua Peixe 
Boi, s/n, quadras 413 e 414, Guarapes – 
Natal RN. 

29/10/2008 Ofício 
n°1055/2008-
GS/SEHARPE 

Pedido à 
GIDUR para 
liberação do TR 
do PTTS 

A SEHARPE solicitou a GIDUR a aprovação 
do TR do PTTS, haja vista que as obras já 
tinham sido iniciadas e o trabalho social 
estava sendo feito pela equipe social da 
secretaria, a qual não era suficiente, logo 
demandando uma licitação para tal serviço. 

05/11/2008 Ofício 
n°1071/2008-
GS/SEHARPE 

Envio de 
Documentos à 
GIDUR 

Relatórios de Trabalho técnico social e 
Termo de Referência para contratação de 
prestação de serviços em Projeto Técnico 
de Trabalho Sócio-Ambiental. 

07/11/2008 Ofício PTTS Observações ao PTTS como apresentação 
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n°6478/2008-
GS/SEHARPE 

de carga horária necessária de profissionais 
e equipe necessária. 

19/11/2008 Ofício 
n°6832/2008/GIDU
R 

Autorização de 
Saque 

Relativo ao pagamento das últimas 
medições acumuladas. 

24/11/2008 Ofício n°738/2008-
GS/SEHARPE 

Envio de cópias 
de documentos 
provenientes da 
GIDUR. 

Ofício sobre medições, autorização de 
saque e termo aditivo ao Contrato de 
Repasse. 

05/12/2008 Ofício 
n°7088/2008/GIDU
R/NA 

Termos de 
Referência - 
Projeto Técnico 
Social. 

Aprovação de termo de Referência e 
liberação da licitação. 

Fonte: Pasta 01 documental do Projeto identificada como: Contrato de Repasse 0233584-

77/2007 - Planalto/DETRAN/PAC/FINHIS. Nota: elaborado por Diógenes, 2013. 
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APÊNDICE 9 - CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS INICIAIS DO 
PROJETO PLANALTO II DO PERÍODO DE 2009 

Catalogação dos Documentos iniciais do projeto Planalto II do período de 2009 

Data 
Dados do 

Documento 
Assunto Observações 

04/02/2009 Ofício n°048/2009/ 
GS/SEHARPE 

Autorização de 
Saque 

Relativo ao pagamento da 6° medição 

11/02/2009 Ofício n°068/2009-
GS/SEHARPE 

Solicitação à 
SEMPLA 

Para incorporação do valor do projeto 
ao orçamento de 2009 da SEHARPE, 
referente ao FUNHABINS – Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse 
Social. 

09/03/2009 Ofício n°111/2009-
GS/SEHARPE 

Solicitação à 
SEMTAS 

De cursos de Cabeleireiro, artesanato, 
manicura para os moradores do 
conjunto Planalto. 

10/03/2009 Ofício n°116/2008-
GS/SEHARPE 

Pedido à 
GIDUR  

Para autorização de Saque 7° medição. 

16/03/2009 Ofício n°137/2009-
GS/SEHARPE 

Envio de 
documentos à 
GIDUR. 

Mapa de localização de 160 UH; 
Documentação de Titularidade da área; 
Cópia de Termo aditivo de valores com 
a M&K e planilha adequada referente 
ao projeto Planalto. 

20/03/2009 Ofício n°146/2009-
GS/SEHARPE 

Envio de 
documentos à 
GIDUR. 

Mapa de localização de 160 UH do 
contrato Planalto/DETRAN que serão 
construídas no conjunto Leningrado  

31/03/2009 Ofício n°180/2009-
GS/SEHARPE 

Pedido à 
GIDUR  

Para autorização de Saque 8° medição. 

18/05/2009 Email da GIDUR 
para SEHARPE 

Encaminhamen
tos do Contrato 
233584-7/2007 

Informa o valor da glosa técnica 
acumulada até a 8° medição e existe 
pendência de engenharia devido à 
readequação da área de intervenção 

01/07/2009 Termo Aditivo ao 
contrato de 
Repasse n° 
0233584-77/2007 

 Adição do termo de compromisso de 
dotação orçamentária para 
contrapartida. 

23/09/2009 Termo Aditivo ao 
contrato de 

 Adição no Valor. 
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Repasse n° 
0233584-77/2007 

29/05/2009 Ofício n°343/2009-
GS/SEHARPE 

Envio de 
Documentos à 
GIDUR 

Memoriais, Especificações Técnicas, 
planilhas atualizadas, justificativa de 
memória de cálculo, peças gráficas 
atualizadas, cronograma. 

29/05/2009 Ofício n°116/2009-
GS/SEHARPE 

Pedido à 
GIDUR  

Para autorização de Saque 10° 
medição. 

09/06/2009 Ofício n°370/2009-
GS/SEHARPE 

Solicitação à 
SEMURB 

Para liberação de Certidão de 
Desmembramento 

22/06/2009 Ofício n°905/2009-
GIDUR 

Pendência de 
Documentação 
de área 

Falta documentação do decreto 
expropriatório e certidão de Registro da 
área junto ao cartório. 

03/07/2009 Ofício n°434/2009-
GS/SEMPLA 

Solicitação à 
SEHARPE 

A SEMPLA solicitou das secretarias o 
valor de desembolso por contrato 
cobrado pela caixa à prefeitura 
mensalmente até o final de 2009. Nesta 
lista estava o do projeto Planalto. 

09/07/2009 Ofício n°462/2009-
GS/SEHARPE 

Pedido à 
GIDUR  

Para autorização de Saque 10° 
medição. 

24/07/2009 Ofício 
n°3134/2009-GS/ 
GIDUR 

Crédito de 
Recursos 
Financeiro – 
Orçamento 
Geral da União 

- 

29/07/2009 Ofício n°523/2009-
GS/SEMPLA 

Solicitação da 
SEMPLA para 
providências. 

Análise de Readequação de Projeto 
Técnico do Planalto indicadas pela 
CAIXA. 

26/08/2009 Despacho da 
Secretária da 
SEHARPE. 

Mudança de 
Uso das 
quadras do 
Planalto. 

Solicita as quadras 413 e 414 para 
provisão habitacional, a 429 para 
equipamentos comunitários e área 
verde e a 430 para um cemitério. 

26/08/2009 Despacho do 
Jurídico da 
SEHARPE  

Minuta do 
decreto para 
mudança de 
Uso das 
quadras do 
Planalto. 

Modifica o artigo 2° do Decreto de n° 
5.645 de 12 de abril de 1995, 
destinando as quadras 413 e 414 para 
provisão habitacional, a 429 para 
equipamentos comunitários e área 
verde e a 430 para um cemitério. 

13/08/2009 Ofício n°462/2009-
GS/SEHARPE 

Pedido à 
GIDUR  

Para autorização de Saque 11° 
medição. 

27/08/2009 Ofício n°575/2009-
GS/SEHARPE 

Informe à 
SEMPLA com 

Informa que foi acordado com a CAIXA, 
SEMTAS e SEHARPE que caberá a 
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cópia para à 
GIDUR  

SEMTAS parceria com a SEHARPE 
para execução de três subprogramas 
do PTTS (GTR, MOC, ESA). 

31/09/2009 Revista da 
Prefeitura de Natal 

Educação um 
Rumo Certo 

As páginas 15 e 16 são dedicadas ao 
projeto de relocação Planalto II. 

16/09/2009 Ofício n°639/2009-
GS/SEHARPE 

Envio de 
Documentos à 
GIDUR 

Planilhas adequadas relativas às obras 
de construção de 348 UH realizadas 
pela M&K. 

15/10/2009 Ofício 
n°4219/2009/ 
GIDUR 

Pendência de 
Documentação 
Técnica 

Falta de justificativa Técnica para 2° 
adequação do projeto Etapa – I; 
Planilha Orçamentária com 
modificações propostas. 

17/10/2009 Ofício 
n°4806/2009/ 
GIDUR 

Pendências 
Técnicas 

Falta especificações Técnicas da 
pavimentação pelo método BRIPAR; 
Cronograma Físico-Financeiro com 
adequação pedida; memória de Cálculo 
da área pavimentada com mudanças. 

20/10/2009 Ofício n°736/2009-
GS/SEHARPE 

Resposta a 
Pendência de 
Documentação 
Técnica 

Envio de documentações solicitadas no 
ofício 4229. 

Fonte: Pasta 01 documental do Projeto identificada como: Contrato de Repasse 

0233584-77/2007 - Planalto/DETRAN/PAC/FINHIS. Nota: elaborado por  Diógenes, 2013. 
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APÊNDICE 10 - CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS INICIAIS 
DO PROJETO PLANALTO II DO PERÍODO DE 2010 

Catalogação dos Documentos iniciais do projeto Planalto II do período de 
2010. 

Data 
Dados do 

Documento 
Assunto Observações 

04/2010, 

Ano 2 , n°4 

Revista da 
Prefeitura de 
Natal 

Doce Lar As páginas 26 à 29 são dedicadas ao 
projeto de relocação Planalto II. 

01/07/2010 Email da 
GIDUR para 
SEHARPE 

Contrato PAC 
233584-
7/2007 
PLANALTO/D
ETRAN 

Solicita detalhamento da meta 
“Alojamento Provisório/Despesas com 
aluguel”. 

Fonte: Pasta 01 documental do Projeto identificada como: Contrato de Repasse 

0233584-77/2007 - Planalto/DETRAN/PAC/FINHIS. Nota: elaborado por Diógenes, 

2013. 
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APÊNDICE 11 – QUADRO SÍNTESE RELATÓRIOS SOCIAIS DE 
2008
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APÊNDICE 12 – QUADRO SÍNTESE RELATÓRIOS SOCIAIS DE 
2009 
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APÊNDICE 13 – QUADRO SÍNTESE RELATÓRIOS SOCIAIS DE 
2010 
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APÊNDICE 14 – QUADRO SÍNTESE RELATÓRIOS SOCIAIS DE 
2011 
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ANEXO 1 - PLANO DE TRABALHO 
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ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 
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ANEXO 3 - PLANO DE REASSENTAMENTO/REMANEJAMENTO 
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ANEXO 4 – MODELO DE RELATÓRIO SOCIAL
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ANEXO 5 – FORMULÁRIO 
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