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RESUMO

A dinâmica imobiliária origina novas formas espaciais, que podem determinar os novos 

usos dos lugares. Buscou-se analisar, nesse trabalho, as transformações espaciais no bairro da 

Ribeira, Natal/RN, devido ao avanço do mercado imobiliário que vem transformando 

gradativamente a paisagem com a inserção de novas tipologias de moradias, principalmente as 

verticais. A verticalização do bairro – favorecida por uma legislação, não apenas permissiva, mas 

indutiva – ocorre quase que de uma só vez, alterando sobremaneira a paisagem local. Não obstante 

esse processo, dado o rápido crescimento da cidade de Natal nas últimas duas décadas e a 

localização estratégica do bairro, é pertinente observar que, se não fosse o processo de 

verticalização, talvez o bairro tivesse ficado à mercê de outras intervenções urbanísticas e de outro 

tipo de abordagem do mercado imobiliário. A pesquisa utilizou como procedimentos metodológicos 

entrevistas com atores do mercado imobiliário que atuam na localidade e com representantes dos 

órgãos que implementaram as principais legislações na área: o Instituto de Patrimônio Histórico e 

Arquitetônico Nacional (IPHAN) e a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), além de 

registros fotográficos no local, com o intuito de verificar essa nova configuração que vem se 

consolidando no bairro. Para respaldar a discussão teórica, foi feita uma pesquisa bibliográfica e 

documental. De tal modo, que o objeto deste estudo dessa dissertação vislumbra as singularidades 

da renovação urbana no bairro da Ribeira e sua articulação com as legislações de preservação 

histórica e estímulos à ocupação residencial no bairro, principalmente no tocante as residências 

verticais.   

Palavras-chave: verticalização, renovação, dinâmica imobiliária, centro histórico.



ABSTRACT

The real estate dynamic originates new spatial forms, which can determine new uses and 

new places. We tried to analyze this work, the spatial transformations in the Ribeira district, Natal / 

RN, due to the advancement of the housing market that is gradually transforming the landscape with 

the introduction of new types of housing, especially by verticalization. The verticalization of the 

neighborhood occurs almost at once, changing the local landscape. Notwithstanding this process, 

given the rapid growth of Natal in the last two decades and the strategic location of the neighborhood, 

it is pertinent to note that, if not the process of vertical integration, perhaps the neighborhood had 

been at the mercy of other urban interventions and other approach the real estate market. The 

research used as instruments interviews with actors who work in the property market in the town and 

representatives of organizations that have implemented major legislation in the area, the Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) and the Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 

(SEMURB) as well as photographs on the area, in order to verify this new configuration that has been 

consolidated in the district. To support the theoretical discussion, there was a documentary and 

bibliographical research. In this way, the object of study of this search sees the uniqueness of urban 

renewal in the district of Ribeira and its relationship with the historic preservation laws and incentives 

for residential occupation in the neighborhood, especially regarding the vertical building. 

Keywords: verticalization, urban renovation, Natal-RN, historical center.
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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o bairro da Ribeira tem apresentado modificações em partes de sua 

estrutura socioespacial indicando um novo eixo de renovação urbana. Marcada pela presença de 

um acervo histórico-arquitetônico, a Ribeira – conjuntamente com a Cidade Alta – constitui o alvo 

preferencial das políticas de preservação e conservação histórica devido ao conjunto de prédios e 

ruas de singular importância na história da cidade de Natal. Entretanto, em uma zona imediatamente 

contígua ao centro histórico, novas tipologias prediais (notadamente verticais) vêm sendo 

construídas no bairro, alterando suas características há tempos consolidadas, à parte das políticas 

públicas de cunho preservacionista. Assim, há uma dinâmica do mercado imobiliário que mantém 

em permanente tensão a efetividade da agenda de intervenção pública no centro histórico. É sobre 

essa tensão que se inicia a problemática deste trabalho.

Diante da elaboração de várias políticas públicas e programas, como leis específicas para 

favorecer o desenvolvimento do bairro da Ribeira, poder-se-ia esperar a consolidação de espaços 

urbanos onde a qualidade do sítio histórico convivesse com a funcionalidade da estrutura urbana, 

fazendo bom uso da infraestrutura existente. Pelo menos, esse se constitui no objetivo fundamental 

das políticas públicas voltadas ao bairro nos últimos trinta anos. Por outro lado, é observável que a 

simples existência das legislações não foi suficiente para garantir a dinâmica socioespacial 

almejada.

Nesse sentido, analisamos a recente pauta das políticas públicas e concomitante dinâmica 

imobiliária, especificamente referidas aos espaços considerados áreas históricas no bairro, esses 

que, por serem referência à memória de uma sociedade, entram em diversas pautas das legislações 

e dos direcionamentos das políticas públicas contemporâneas. Tais espaços, apesar de possuírem 

infraestrutura e serviços públicos e serem detentores de diversidade de construções com estilos 

arquitetônicos de várias épocas, necessitam de manutenção para conservar, mesmo que em parte, 

os seus traços originais. Até agora, a atuação da maioria dos proprietários e do próprio mercado 

imobiliário no bairro ocorria em sentido negativo, isto é, pelo descaso com os imóveis (construídos 

ou não edificados) em sua maioria relegados ao abandono, principalmente na sua área histórica e 

na borda contígua. Esse aspecto de descaso causava reações sociais no sentido de forçar o poder 

público a encontrar soluções para por um lado, salvaguardar esse acervo histórico-arquitetônico e, 

por outro lado, otimizar a infraestrutura existente. 

As políticas de intervenção públicas ocorreram no sentido de amenizar o quadro de 

precariedade física do bairro, por meio de projetos que atuaram em dois sentidos: o estímulo aos 

proprietários em melhorar as condições estruturais e estéticas do seu imóvel (pintura, reformas 

etc.); e intervenções físicas (ruas pavimentadas, praças, etc.) e legais (proteção legal pelo 
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zoneamento). Assim, o poder público municipal acreditava que tais ações iriam contribuir à chamada 

“requalificação” do bairro, à luz dos diversos exemplos nacionais e internacionais.

Entretanto, alguns centros históricos – e a Ribeira não foi muito diferente fogem à regra do 

papel que se espera que desempenhem na formulação das políticas públicas. Alguns desses 

centros estão fadados a transformar-se em “museus a céu aberto”, o que, até certo ponto, interessa 

às gestões locais na tentativa da espetacularização, via cultura, da cidade, atuando como cartões 

postais. Em outros casos, os centros históricos continuam inseridos na dinâmica da cidade, embora 

diminua sua importância frente a outros centros criados no processo de expansão da malha urbana. 

Esse é o caso da Ribeira.

A Ribeira, bairro inserido no centro histórico de Natal, possui uma dinâmica peculiar, 

abrigando diferentes tipos de serviços que a tornam, ainda hoje, um bairro com certa centralidade. 

Essa centralidade também se dá em função de sua proximidade a áreas e bairros históricos e nobres 

da cidade, como são os casos dos anexos Centro e Petrópolis. Também está inserida 

estrategicamente num estuário e sua morfologia permite vistas totais ou parciais do mar, do rio, do 

mangue e das dunas, a depender da altura e posição em que se encontre. 

A pertinência de abordar o bairro da Ribeira não está apenas em destacar essa dinâmica 

peculiar, mas principalmente em perceber como esse espaço singular, que alvo de um acumulado 

de legislações urbanísticas – zoneamento histórico, zona de proteção portuária, área de 

tombamento, área de operação urbana – e que, gradativamente, ao longo do tempo, foi se 

esvaziando no tocante à sua demografia, vem novamente ser ocupado por áreas residenciais, 

constituídas de prédios verticalizados habitados pela classe média alta.

Diante dessas novas formas que chegam ao bairro, surgem algumas inquietações: como 

um bairro que até recentemente não era valorizado e dotado de tantas restrições construtivas pode, 

em curto espaço de tempo, tornar-se alvo do mercado imobiliário? Quais as consequências à 

preservação do sítio histórico dessa nova dinâmica do imobiliário? As políticas públicas de 

conservação histórica auxiliaram nessa nova fase ou a retardaram? Quais elementos dessa 

renovação urbana se articulam com o sentido da preservação histórica edilícia e se constituem um 

risco ou uma qualificação para o bairro como um todo?

Para tanto, ver-se-á, neste trabalho, o impacto da legislação urbanística nesse novo 

momento, especialmente a atuação da Lei de Operação Urbana Ribeira e como esta favoreceu a 

aplicação de índices de potencial construtivo, que permitem uma ocupação superior aos indíces 

aplicado ao restante da cidade. Mesmo assim, o bairro tem limitações funcionais, com o 

zoneamento da área histórica, e a área para densificação é demasiadamente pequena, limitada, o 

que atribui aos empreendimentos já iniciados rendas de monopólio devido à exclusividade.
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Mesmo que esse processo de verticalização seja ramificação da atuação em bairros 

circunvizinhos, também sofre com os controles das construções, a não ser que novas “operações 

urbanas” sejam desenhadas e instituídas. É essa articulação entre o planejamento na área de 

renovação urbana e a produção imobiliária recente que investigamos à luz dos efeitos 

socioespaciais na Ribeira. 

Destaca-se também esse novo momento imobiliário no bairro com o período de 

reestruturação do mercado imobiliário nacional e local, logo após a crise financeira internacional de 

2008. Tal conjuntura favorável, como premissa básica, permitiu um conjunto de novos interesses no 
2bairro que passavam pela maior produção de m  de área construída; a legislação Operação Urbana 

permitia essa maior quantidade, garantindo a atratividade às grandes construtoras e iniciando a 

renovação no bairro. Por ser uma área de grande incidência de legislações, algumas transversais, 

embora a lei de Operação Urbana seja bastante favorável, a situação no bairro exige por parte dos 

atores do mercado imobiliário estratégias minuciosas para driblar e assim encontrar lacunas que 

permitam a materialização de suas ações e a maximização dos lucros.

Diante dessa nova configuração, é objetivo deste trabalho compreender em que medida 

esse novo processo na Ribeira constitui-se de fato, uma renovação urbana e em que sentido tal 

renovação acontece além disso,  busca-se caracterizar os impactos na estrutura física do bairro e no 

centro histórico também relacionada com  as novas demandas por serviços, até então escassos da 

localidade. Outra observação é feita no sentido de tentar compreender se esse processo de 

verticalização está relacionado com o adensamento do vizinho bairro de Petrópolis, isto é, 

renovação ou transbordamento? 

Em tais circunstâncias, a relevância desta pesquisa está pautada em compreender, em uma 

perspectiva acadêmica, o avanço do mercado imobiliário não apenas como um fenômeno que vem 

acontecendo em toda a cidade de Natal, ou simplesmente como o aumento da busca por esses tipos 

de moradias. Busca-se entender os condicionantes que norteiam essa atividade, ressaltando-se 

que o tema está presente nas principais pautas de discussão sobre o desenvolvimento urbano em 

Natal, em particular quanto ao uso e à ocupação do solo. 

Assim, o objeto deste estudo firma-se nas singularidades da renovação urbana no bairro da 

Ribeira e sua articulação com as legislações de preservação histórica e estímulos à ocupação 

residencial no bairro. Guiado pelos pressupostos delimitados e pelos objetivos traçados, o presente 

trabalho foi estruturado em quatro capítulos, ao longo dos quais foi almejado alcançar conexões 

entre a teoria e a prática, com o intuito de explicar o objeto de estudo da pesquisa, que é a renovação 

urbana no bairro da Ribeira e a nova dinâmica do mercado imobiliário. Na parte teórica, discutem-se 

aspectos gerais da dinâmica imobiliária e da produção do espaço, vislumbrando-se principalmente 
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as práticas dos agentes sociais e os condicionantes da produção do espaço. Sendo assim, 

procurou-se apropriar-se da discussão proposta de David Harvey, que entende o espaço como 

produto social, concebido a partir das circunstâncias que o norteiam. Quando o autor faz referência 

aos agentes produtores do espaço, faz menção, inclusive, ao Estado e aos conflitos de interesses 

que aparecem nas relações estabelecidas. A pertinência dessa relação encontra-se no fato de a 

legislação incidente no bairro da Ribeira ir de encontro à construção dos interesses dos agentes 

imobiliários. Buscou-se aporte teórico também em autores como Carlos, Corrêa, Santos e Villaça. 

Eles também abordam essa discussão, trazendo elementos que acrescentam ao debate um 

embasamento teórico consistente. 

À luz de estudos que contemplam análises de conceitos como planejamento estratégico, 

renovação urbana e novos usos dos centros históricos, foi construída uma ponte teórica com a 

realidade do bairro da Ribeira. Na perspectiva do bairro, são vistos fragmentos do processo de 

planejamento e características relevantes que apresentam semelhanças. A abordagem do 

planejamento estratégico aparece no discurso de autores que analisam lados positivos e negativos 

desse processo em diferentes realidades. Arantes, Borja, Castells, Forn, Harvey, Maricato e Vainer 

são alguns desses autores. 

Atrelada a essa discussão, foi feita uma conexão entre conceitos ligados a renovação 

urbana e novos usos de centros históricos. A renovação é inerente a toda a discussão abordada, 

sendo vista como uma forma de intervenção no espaço, que implica modificações estruturais e 

sociais dependendo de sua abrangência. Assim, a pertinência do termo “renovação”, transpassando 

toda a discussão teórica, é cabível diante do fato de que a maioria dos projetos de planejamento que 

se materializam no espaço tem, na intervenção, uma maneira concreta de suas ações. O centro 

histórico também faz parte de toda a discussão que envolve estratégias de cidade; afinal, por 

possuírem características peculiares e consolidadas no âmbito das cidades, o centro histórico 

também tornam-se alvos constantes dos processos de renovação. Nessas circunstâncias, o próprio 

bairro assume a dimensão do centro histórico que sofre intervenções e um processo de renovação, 

tendo a verticalização como pano de fundo, o que o faz se assemelhar a outras experiências.

Na parte empírica, ressaltamos as transformações espaciais no bairro da Ribeira, devido ao 

avanço do mercado imobiliário que vem transformando gradativamente a paisagem com a inserção 

de novas tipologias de moradias, principalmente as verticais. Os procedimentos metodológicos 

utilizados para analisar a nova realidade do bairro foram pautados em entrevistas com atores do 

mercado imobiliário que atuam na localidade e com representantes dos órgãos que implementaram 
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as principais legislações na área: o Instituto de Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional 

(IPHAN) e a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), além de registros fotográficos no 

local, com o intuito de verificar essa nova configuração que vem se consolidando no bairro. Para 

respaldar a discussão teórica, foi feita uma pesquisa bibliográfica e documental.

O primeiro capítulo faz uma discussão sobre a dinâmica imobiliária e a produção do espaço. 

Abordam-se visões de diferentes autores, no entanto, todos eles convergem na mesma perspectiva, 

ou seja, as práticas (interesses) sociais são os principais responsáveis pela produção do espaço e 

pelas formas que este adquire, tendo no Estado um agente transversal a todo o processo. Afinal, a 

partir de suas ações são criados os mecanismos que norteiam toda a ocupação do solo urbano. 

Nessa perspectiva, o objeto de estudo do trabalho se apropria dessa discussão. Nesse capítulo, é 

apresentado um subcapítulo sobre centro histórico e os novos usos desse centro. O bairro da 

Ribeira é um dos bairros mais antigos de Natal (segundo bairro da cidade), sendo considerado, parte 

relevante de seu centro histórico. A partir de diferentes abordagens, analisa-se como os centros 

históricos vêm sendo abordados em diferentes contextos. Além disso, também são tratados temas 

transversais a todo o processo, tais como segregação, gentrificação e renovação.

O segundo capítulo traz a discussão da formação do bairro na história da cidade do Natal, 

verificando sua evolução urbana. Enfatiza principalmente como o bairro oscila em seu processo de 

crescimento ao longo do tempo. O subcapítulo desta parte aborda os aspectos físicos e legais do 

bairro. Os aspectos físicos, que refletem diretamente as ações dos diferentes agentes que atuam no 

bairro, são analisados a partir das licenças, fotografias, entrevistas com representantes de órgão 

públicos e agentes imobiliários e análises de relatórios técnicos. Já os aspectos legais, que 

envolvem o direcionamento político e jurídico. São analisados a partir da legislação urbanística 

incidente na área, é possível compreender quais as “ferramentas” utilizadas para conduzir a 

implantação dos novos empreendimentos. A Lei de Operação Urbana também faz parte da 

discussão desse capítulo, pois é uma legislação que, nos últimos anos, tem impactado, de forma 

significativa, a configuração socioespacial do bairro.

O terceiro capítulo mostra como as intervenções têm reflexos, direta ou indiretamente, nas 

novas formas espaciais que chegam ao bairro. Afinal, sem uma estrutura consolidada, dificilmente 

uma localidade seria alvo de instalação de condomínios residenciais. Esse capítulo também 

apresenta um subcapítulo que trata de maneira bem específica, sobre o avanço do mercado 

imobiliário no bairro, ou seja, ele delimita e ilustra as novas edificações.
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Apesar dos inúmeros trabalhos realizados sobre o bairro, a temática abordada nessa 

dissertação traz elementos novos acerca da relação de atores do mercado imobiliário e da esfera 

pública e uma análise crítica sobre as políticas públicas que incidem na localidade, além de, uma 

discussão atualizada sobre novas formas de moradias que são evidenciadas no espaço. A hipótese 

que conduz essa pesquisa é que as intervenções públicas, em projetos urbanos, foram 

fundamentais para o processo de renovação urbana realizado pelo mercado imobiliário.
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1
A dinâmica imobiliária 

e a produção do espaço

CAPÍTULO 1



1. A dinâmica imobiliária e a produção do espaço

Por dinâmica imobiliária nos referimos aos fluxos de planejamento, financiamento, 

produção e consumo dos objetos imobiliários, especialmente as unidades construídas residenciais. 

Tal recorte, é importante frisar, reduz o mercado imobiliário em uma das suas manifestações diretas 
1

na Cidade,  embora tal redução responda pela maior parte da produção do espaço edificado em uma 

cidade como Natal-RN. Tal dinâmica assume, no bairro da Ribeira, uma característica de 

reestruturação da produção física do espaço construído que acaba apresentando impactos na 

estrutura socioespacial da área como um todo. O socioespacial utilizado neste trabalho refere-se à 

abordagem dada por Ana Fani A. Carlos (2011, p.10) como prática de relações entre a sociedade e 

seu modo de produção espacial; assim, observar a dinâmica do mercado imobiliária em suas 

manifestações sobre o espaço, permite compreender as novas articulações na sociedade ou, nesse 

caso, em “fragmentos socioespaciais” de modo particular. 

No sentido de auxiliar nessa compreensão, a produção do espaço é discutida com base em 

autores, como Ana Fani A. Carlos (2001; 2004; 2011), David Harvey (1980, 2004), Roberto Corrêa 

(1997; 1995), Milton Santos (1994) e Flávio Villaça (2001). Tais escolhas fundamentam-se na 

necessidade de compreender-se a reestruturação do mercado imobiliário por meio dos efeitos que 

escapam à simples comercialização de bens e que possuem a capacidade de criar ou reestruturar 

novas relações. Uma dessas relações, por exemplo, passa pela valorização do solo urbano e pela 

mudança de uso, provocadas pela criação de novos espaços residenciais sobre velhas estruturas 

urbanas já consolidadas. Essa (re)valorização assume diferentes características a depender da 

inserção urbana da área transformada, isto é, centro histórico, subúrbio, bairro operário, entre 

outros. Assim, investigar a produção do espaço pela dinâmica do setor imobiliário permite 

reconhecer as influências do processo de acumulação do capital (via valorização) e suas interfaces 

urbanas, como refletido por Harvey (2004).

Nessa trajetória, Corrêa (1997) destaca-se ao permitir entender que a construção material 

do homem, sendo a produção do espaço relacionada a um produto histórico-social, construído a 

partir da relação dialética homem-natureza. Isso significa que, ao produzir as condições de vida, a 

sociedade produz e reproduz o espaço, utilizando-o como alicerce para seu processo de reprodução 

social. Ainda referindo-se a essa análise, Corrêa (1997, p. 148) afirma que

O espaço urbano é um reflexo tanto de ações que se realizavam no presente, como 

também daquelas que se realizaram no passado e deixaram suas marcas impressas 

nas formas espaciais presentes. Nesse sentido o espaço urbano pode ser reflexo de 

1 As outras seriam a locação de salas, a  produção de lojas para galerias comerciais, a venda de terrenos vazios, entre 
outras.
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uma seqüência de formas espaciais que coexistem lado a lado, cada uma sendo 

originária de um dado momento.

O tempo cobra, portanto, um “preço” pela manutenção do espaço construído. Esse preço 

atua como forma de desvalorizar áreas inteiras, como – em muitos casos – os velhos centros de 

cidade, que são reajustados na dinâmica de reprodução urbana (CARLOS, 2001). O mecanismo 

desse reajuste socioespacial – na cidade capitalista – possui no setor imobiliário um dos seus 

maiores agentes, que necessita de novas áreas para manter funcionando a “máquina” de 

acumulação urbana.

Carlos (2001) contribui ainda para esse debate, dizendo que essa produção, além de ser 

ligada às ações humanas, também deve ser vista como produto das ações da sociedade capitalista, 

tornando assim o espaço uma mercadoria. Sendo assim, a produção do espaço urbano está 

diretamente condicionada ao ciclo do capital, ou melhor, à sua reprodução social. Nesse sentido, a 

cada novo ciclo de expansão ou crise do capitalismo, o espaço urbano reage como uma mercadoria, 

valorizando-se ou desvalorizando-se. Esse processo dual é apontado por Carlos (2001, p. 19):

A produção do espaço deve ser entendida sob dupla perspectiva: ao mesmo tempo em 

que se realiza um movimento que constitui o processo de mundialização da sociedade 

urbana, acentua-se a fragmentação tanto do espaço quanto do indivíduo.

A autora (2001) complementa, afirmando que a produção do espaço é respaldada pela 

supremacia da propriedade privada do solo urbano, processo em que o espaço fragmentado é 

vendido em pedaços, através de operações de mercado. Assim, na cidade, a utilização do espaço 

adquire dimensões de mercadoria, sendo abruptamente associada a novas lógicas de dominação. 

O papel do Estado assume relevância pela sua capacidade de agir na direção e no ordenamento do 

solo, sendo o mercado imobiliário um fator transversal a todo o processo. Então o mercado possui a 

capacidade autônoma de produzir espaço? Para Flávio Villaça é fundamental, no sentido de 

encontrar uma resposta satisfatória, compreender o consumo e a influência deste sobre o próprio 

mercado, pois para este autor existe uma tendência generalizada em acreditar na relação entre o 

espaço e a formação da sociedade (VILLAÇA, 2001). 

Essa dinâmica é caracterizada pelos contrastes sociais e econômicos e pelo domínio 

político, o que, na prática, determina o arranjo espacial. Ainda na concepção de Villaça (2001), o 

espaço urbano é produzido e consumido em um único processo. A sua estruturação interna (oferta), 

entretanto, constitui-se sob o domínio de forças que representam os interesses de consumo das 
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camadas de mais alta renda (demanda), salientando que a luta que se materializa através das 

classes sociais é uma luta em torno das condições do consumo, e não em torno das condições de 

produção. Mas como isso se materializa na cidade?

O espaço urbano é produto do trabalho social desprendido na produção de algo 

socialmente útil. Logo, esse trabalho possui um valor, manifestado em dois produtos que 

caracterizam esse processo. O primeiro, segundo Villaça (2001), é o valor do produto em si, ou seja, 

dos prédios, das ruas, das praças, das infraestruturas; o outro é o valor concebido a partir da 

aglomeração e apropriado pelo processo capitalista: a cidade transformando-se em mercadoria, 

sendo apropriada por meio da renda da terra. 

Harvey (l980), ao abordar o espaço, diz que este só ganha significados em termos absolutos 

quando visto por uma ótica de simbolismos e reações que permeiam os indivíduos, ou seja, o 

espaço social é complexo, heterogêneo, por vezes descontínuo, e, em grande parte, diferente do 

espaço físico sobre o qual atuam engenheiro e o planejador. A observação de Corrêa (1997) permite 

ampliar essa afirmação de Harvey, quando aquele que esse espaço social, heterogêneo e, por 

vezes, fragmentado, é reflexo e condição social, trazendo em si, implicitamente, uma desigualdade 

decorrente do sistema econômico no qual está inserido.

Segundo Harvey (1980), a desigualdade e a fragmentação são vislumbradas por uma ótica 

dialética, que concebe o espaço como sendo, ao mesmo tempo, absoluto (com existência material), 

relativo (como relação entre objetos) e relacional (espaço que contém e que está contido nos 

objetos). Ele explica: "o objeto existe somente na medida em que contém e representa dentro de si 

próprio as relações com outros objetos” (HARVEY, 1980, p. 4-5). Assim, o espaço não pode ser visto 

de maneira individual, ou seja, por sua existência absoluta; ele é concebido a partir das 

circunstâncias que o norteiam.

Mas, ao tempo em que a sociedade se transforma, o espaço também sofre modificações, 

uma vez que o processo de produção espacial é analisado de forma que o homem não seja 

entendido como um mero participante da paisagem construída, e sim como um elemento ativo 

capaz de reproduzir-se socialmente e, ao fazê-lo, produzir o espaço que o contém. 

Retomando a análise de Carlos (2001), o espaço apresenta dois “modos de usos”: para o 

capital, como espaço de produção; para a sociedade, como espaço de consumo. Nesse sentido, 

verifica-se que o espaço é concebido, fundamentalmente, a partir de sua ocupação e das práticas 

sociais que nele se configuram, conforme o arranjo, sobre o território, dos elementos naturais e 

artificiais de uso social. Nesse sentido, são levados em consideração os elementos de ordem 

cultural, econômica e política, permitindo assim uma análise espacial evolutiva, uma vez que o 

espaço não é estático nem acabado, mas é uma produção humana contínua. Desse modo, em cada 
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momento histórico haverá uma produção social particular e coerente ao desenvolvimento das forças 

produtivas, diretamente vinculadas às características da sociedade ali presentes (CARLOS, 2004). 

As marcas do processo de reprodução social-produção espacial dá-se na estruturação de 

uma rede urbana, esta definida pela existência de objetos concretos, com destaque para as 

infraestruturas que permitem a diferenciação do espaço. Nesse sentido, Santos (1994) considera o 

espaço como um conjunto contraditório, formado por uma inserção territorial e por relações sociais. 

A configuração territorial é observada por meio das infraestruturas implantadas no espaço, resultado 

de uma produção histórica que vem tornando a natureza cada vez mais humanizada. Essas 

infraestruturas são criadas com intencionalidade precisa, obedecendo a uma lógica mercantil que 

adquire características simbólicas. Através da implementação dessas infraestruturas, as 

diferenciações espaciais se acentuam cada vez mais. A dinâmica espacial e sua materialização 

alteram as formas espaciais de maneira que se adequem às novas funções sociais. São, assim 

diversas as maneiras de se produzir e de se usar o espaço.

Mas quem produz essa relação? Como as infraestruturas são materializadas de modo 

desigual na sociedade? Quais agentes cumprem esse papel? Segundo Corrêa (1995), a produção 

do espaço urbano é realizada principalmente por cinco agentes, responsáveis pela configuração 

socioespacial, que são descritas a seguir.

Os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais, devido à dimensão 

de suas atividades, são grandes consumidores de espaço e, por conseguinte, devem ter estratégias 

bem estabelecidas antes de sua fixação. Afinal, o ideal seria que eles tivessem terrenos amplos e 

baratos detentores de requisitos referentes à localização, principalmente no tocante às atividades de 

suas empresas – junto a portos, a vias férreas ou em locais de ampla acessibilidade à população. As 

ações desses agentes interferem diretamente na localização dos outros usos do solo urbano. 

Os proprietários fundiários são agentes que têm como foco a obtenção de uma significativa 

renda fundiária de suas propriedades, vislumbrando uma remuneração, seja ela utilizada para fins 

comerciais ou residenciais. Eles se interessam pelo valor de troca e não necessariamente pelo valor 

de uso, ou seja, são especuladores inerentes. Alguns desses proprietários são beneficiados 

indiretamente pelas ações do poder público, através de investimentos em infraestrutura, 

especialmente viária. As ações do poder público influenciam nas determinações dos agentes 

imobiliários que se inserem nesse contexto. 

Os promotores imobiliários agem no sentido de produção de habitação inovadora, que é 

direcionada, principalmente, a uma demanda solvável, dentre as suas estratégias. Além do 

marketing intenso, utilizando-se de slogans “sedutores”, eles ainda (re)adinamizam espaços 

urbanos que, para o senso comum, seria de ocupação improvável. É importante destacar, porém, 
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que eles também se beneficiam com os investimentos estruturais da esfera pública. Uma ressalva 

importante a se destacar, das estratégias dos promotores imobiliários, é a sua prioridade no tocante 

à demanda solvável. Por conseguinte, é perceptível a obtenção do auxílio do Estado no sentido de 

tornar solvável a produção de residências para satisfazer à demanda não solvável. Exemplos típicos 

são as parcerias e programas que são lançados frequentemente pelos governos com o sentido de 

estimular a produção de moradias para a população nas faixas de menor renda. 

O Estado quanto agente também participa na organização espacial da cidade. Ele é 

detentor de um conjunto de instrumentos que podem ser utilizados na configuração do espaço 

urbano. Dentre os instrumentos, abordados por Corrêa (1995, p.4), destacam-se a regulamentação 

do uso do solo, o controle de limitação dos preços das terras, a limitação da superfície da terra sobre 

a qual cada um pode se apropriar e os impostos fundiários e imobiliários, que podem variar segundo 

a dimensão do imóvel. Na prática, esses instrumentos podem vir a contribuir de maneira significativa 

para beneficiar os promotores imobiliários no tocante ao uso da terra. Afinal, a legislação pode variar 

de acordo com os interesses de alianças estabelecidas entre o Estado e os promotores imobiliários. 

No caso de ocorrer um beneficiamento indireto e uma consequente indevida utilização do espaço 

urbano, a dinâmica imobiliária será pautada principalmente nos interesses das classes dominantes 

o que, por outro lado, exclui uma parcela da população.

 Os grupos sociais excluídos são; na visão de Corrêa (1995), os agentes que não possuem 

renda para pagar o aluguel de uma habitação digna e muito menos para comprar um imóvel. Fatores 

como desemprego, doenças e subnutrição reforçam o panorama da situação social dos grupos de 

excluídos. Na sua maioria, são restritas as opções de moradias: cortiços, sistemas de 

autoconstrução, conjuntos habitacionais precários fornecidos por agentes estatais e degradantes 

favelas. Nesse contexto, é importante salientar que esses grupos sociais, tidos como excluídos, 

podem configurar, no espaço urbano, diferentes tipos de segregação principalmente no tocante às 

classes, etnias ou nacionalidades, salientando-se que, nas metrópoles brasileiras, predomina a 

segregação das classes sociais. Esse panorama é resultado dos conflitos entre classes em torno 

das vantagens e desvantagens do espaço urbano e da apropriação do espaço enquanto produto do 

trabalho (VILLAÇA, 2001).

Esse breve retrospecto de conceitos sobre produção do espaço e mercado imobiliário 

mostra, claramente, o interesse do mercado imobiliário na produção de “novos espaços”. Afinal, são 

a partir de suas ações que são criados os mecanismos que regulam a ocupação do solo urbano. 

Os diversos agentes produtores do espaço urbano buscam organizar e potencializar a 

sua utilização. Ou seja, a sua produção, na visão dos autores destacados, não pode ser nem 

acontece de maneira aleatória. Assim, será conduzida uma discussão que aborda como, através 
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dos diferentes condicionantes, o espaço pode ser planejado. Entretanto, tais relações abstratas e 

materiais assumem formas e tipos diferenciados conforme a articulação do Social com o Espacial, 

mediados pelos condicionantes históricos e culturais, inclusive o contexto sócio-político que atua 

tanto sobre a produção quanto sobre o consumo da cidade. É com esse objetivo de especificar e 

aproximar do nosso objeto de estudo que abordamos o conteúdo material dessas formas de planejar 

a cidade e construir na cidade contemporânea.

1.1 O pensamento estratégico e seus efeitos na renovação urbana

No contexto da Cidade do Natal-RN, como já tratado por Valença e Bonates (2008), o 

processo de planejamento ocorreu de modo gradativo, porém descontínuo, isto é, apresentou 

inscrições no quadro de transformações do planejamento urbano brasileiro no século XX, embora 

interrompa esse mesmo processo devido a seus problemas na gestão pública.

 A Natal contemporânea é alvo de grandes investimentos em infraestrutura e equipamentos, 

motivados pela dinâmica imobiliária, por um lado, e também pela sua inserção na Copa do Mundo de 

Futebol 2014 (COPA 2014); investimentos nacionais e internacionais são noticiados pela imprensa, 

o que, por seu turno, acarreta investimentos estruturais de grande porte e circulação de capital, além 

dos inerentes às suas atividades produtivas como o turismo. Esses e outros fatores acirram a 

mercantilização da cidade colocando-a, cada vez mais, à luz de um “planejamento estratégico sem 

plano”, isto é, na existência de projetos articulados pela valorização imobiliária e fora de um plano 

formal do poder público (VALENÇA; BONATES, 2008). Em Natal, os investimentos em infraestrutura 

e projetos urbanos, embora não estejam contidos em um “plano” e sigam um calendário disperso, ao 

sabor das oportunidades das agências de fomento nacionais e do oportunismo dos gestores, 

seguem uma perspectiva de políticas públicas ancorada em certo modo de “pensar estratégico” de 

cidades, isto é, estilos similares aos modelos teóricos difundidos globalmente por autores como, por 

exemplo, Borja e Forn (1996). Os diferentes investimentos em Natal, embora muitas vezes 

desconectados, são reflexos de ações formuladas e implementadas em nível local, com o objetivo 

de promover o desenvolvimento econômico (CAMPOS NETO et al, 2005). 

O bairro da Ribeira, centro histórico da cidade, passa por um processo de intervenção 
2

urbana , que, frente a um processo de verticalização intensa, resulta numa mudança no 
3socioespacial acentuada – é o que chamamos aqui de renovação urbana . Assim, os projetos dessa 

C
A

P
ÍT

U
LO

 1

24

2 Dentre as intervenções urbanas, será abordada no capítulo a renovação urbana.

3 Processo de substituição das formas urbanas existentes e sua substituição por outras modernas. Ela pode ser pontual, 
geralmente fruto da iniciativa privada, ou difusa, comumente pela ação planificada do Estado, quando abrange uma área 
ampla e totalmente alterada, inclusive no tocante à sua malha urbana (DUARTE et al, 2005).



renovação urbana postos em prática nos últimos anos enquadram-se no que, genericamente, pode 

ser enquadrado em um dos aspectos do “planejamento estratégico” para cidades que, na 

concepção de Souza (2006), têm como característica preponderante a modernização da cidade, os 

projetos de embelezamento (ligados principalmente aos interesses imobiliários, o que deixa a 

cidade “mais competitiva”) e, por fim, as parcerias público-privadas.

De modo geral, tal ênfase no “planejamento estratégico” da cidade refere-se às constantes 

crises do capitalismo contemporâneo têm na sua base desde a década de 1970, quando os países 

mais desenvolvidos realizaram ajustes estruturais em suas economias. Tais ajustes ocorreram, de 

modo geral, pela diminuição do setor industrial, na composição da renda nacional e na ampliação do 

setor de serviços – tecnologia, marketing, turismo etc. A financeirização do mercado e a 

desregulamentação dos governos forçaram um movimento de maior volatilidade nas transações 

entre os países, abrindo, assim, um período de maior competição comercial entre estes. O advento 

do neoliberalismo, nos anos de 1980, completa essa transição ao “mercado global” e a novos 

modelos estratégicos de gestão urbana (mais ajustados “aos novos tempos”), em que as cidades se 

tornam protagonistas também do desenvolvimento econômico (HARVEY, 2004). 

É a partir dessa nova capacidade reprodutiva do capital e das consequentes mudanças 

geradas nas cidades que Castells, Borja e Forn defendem uma nova forma de gestão das cidades, 

respaldada nos mesmos modelos de administração seguidos pelas grandes empresas. Esses 

modelos divergem do planejamento urbano praticado pelos países centrais e periféricos no período 

do pós-guerra até 1970, agora não mais guiados por grandes planos de expansão ou reconstrução, 

ou leis rígidas de ocupação do solo, mas sim pela flexibilidade, pela forma estratégica, adaptada a 

cada contexto local. Nessa vertente, os autores defendiam que as cidades estavam adquirindo novo 

status de atores sociais e políticos e que uma das funções dos governos locais deveria ser a de 

“vender” a cidade a partir de negociações entre o setor público e o privado, com o objetivo de projetá-

la internacionalmente no mercado de intercâmbios de tecnologias, produtos, informações, serviços, 

capitais e pessoas (BORJA; FORN, 1996).

A perspectiva estratégica pode ser enquadrada como táticas de empresariamento urbano, 

como indica a análise feita por Harvey (1996). Tais táticas influem, sobremaneira, em algum grau de 

competição interurbana respaldada na constante atração de investimentos públicos e privados. 

Aqui, é de fundamental importância a “criação de uma imagem urbana”. Com o empresariamento e a 

crescente competitividade, a cidade pode melhorar a sua situação fiscal, social e econômica, 

embora esse processo, por se inserir em uma produção capitalista do espaço urbano, seja social e 

geograficamente desigual. Considerando a abordagem de Harvey, são considerados os limites que 

projetos específicos têm de transformar cada uma das cidades. Nessa conjuntura, a cidade muitas 
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vezes acaba perdendo a sua “essência”, ou aquilo que a definia anteriormente. Dentro desse 

contexto, imagem e competitividade passam a ser os carros-chefe na busca por uma inserção no 

cenário mundial. Saliente-se que, na prática, a imagem da cidade que é vendida é distorcida pelo 

mercado. O empreendimento urbano melhor termo do que “planejamento estratégico” não promove 

uma materialidade coesa, afinal o “estratégico” prefere trabalhar com frações, e não com o todo da 

realidade urbana. 

Para Sánchez (1999), a atração de novos investimentos é realizada mediante um conjunto 

de fatores que procura marcar a singularidade da cidade por meio da infraestrutura física e 

comunicacional, da regulação política e social e da qualidade de vida. Precisamente nesse 

processo, o que adquire grande importância é a “venda” da cidade e o uso de técnicas publicitárias 

eficazes para a construção criativa de uma imagem positiva. Nessas circunstâncias, não é de 

surpreender que o arquiteto urbanista tenha se transformado em um dos operadores-chave dessa 

máquina, reunindo, em um só personagem, o “manager” (o planejador-empreendedor identificado 

por Hall, 1995) e o “intermediário cultural” (fração de classe fornecedora de bens e serviços 

simbólicos) (ARANTES, 2000, p. 29). Assim, a criação de uma imagem urbana configura-se também 

como uma estratégia empreendedora.

Dentre os estudos acerca do planejamento estratégico, é de interesse aqui considerar o 

trabalho de Vainer (2000). Este constrói analogias à cidade – ou seja, a cidade-mercadoria, a 

cidade-empresa e a cidade-pátria – para categorizar e singularizar o tipo hegemônico de 

planejamento urbano praticado, nas últimas décadas, nas principais cidades em todo o mundo. 

Respaldadas pelo marketing urbano e representada como palco de interesses e alvo de 

investimentos, a cidade passa a ser “vendida” para diferentes compradores. Segundo essa 

abordagem, o marketing urbano é muitas vezes conduzido por meio de investimentos, focando no 

embelezamento da cidade e em áreas de interesse das elites. Permeando o marketing urbano, está 

o culturalismo empresarial. Segundo Arantes (2000), a cultura deixa de ter caráter popular e passa a 

ser mediada pelos interesses do capital, tornando-se mercadoria, e, dessa forma, é direcionada 

para uma pequena parcela da população. Assim, design e animação passam a integrar a vida 

cotidiana da cidade contemporânea. O “planejamento estratégico” ou o “empreendedorismo 

urbano” de cidades faz uso de seus instrumentos para promover tal animação. 

No entanto, essa “venda” também está associada aos insumos valorizados em todo o cenário 

internacional, como, por exemplo, parques industriais e tecnológicos, hotéis, aeroportos, embelezamento 

paisagístico, espaços VIP diversos, infraestrutura de suporte, segurança (BORJA; FORN, 1996 apud 

VAINER, 2000, p.79) e espaços de “cultura”, como os centros históricos. Assim, todas as cidades passam 

a ser dotadas de infraestruturas que, embora diferentes na forma, são iguais no conteúdo.
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A arquitetura-espetáculo também é um dos artifícios utilizados para divulgar a imagem da 

cidade. Renomados arquitetos de grife são contratados pelo poder público local para a execução de 

projetos que, na sua maioria, ou estão inseridos nos centros ou em áreas tidas como degradadas, no 

intuito de revitalizar e renovar o local. Assim, é reforçada a ideia de que resultados positivos podem 

ser alcançados por cidades quando elas assumem um comportamento empreendedor em relação 

ao desenvolvimento. Embora autores como Borja, Castells e Forn (1996) abordem o planejamento 

estratégico como “receita mágica” para a solução de diferentes realidades urbanas, Harvey (1996) 

contrapõe-se a essa ideia, chamando atenção para algumas questões tácitas de todo o processo. A 

constante busca de novos capitais de investimentos, construída em torno de um “pacote mágico” – 

uma fórmula única – para o desenvolvimento capitalista, e tudo o que ele acarreta, limita a inovação. 

Nesse sentido, terão aqui destaque processos de renovação urbana que visam introduzir 

uma nova dinâmica, seja em âmbito cultural, social ou econômico, às áreas a que se dirigem, 

através de inserção de equipamentos urbanísticos, fornecendo infraestrutura para o fomento da 

cultura de massa, traduzida, por exemplo, na criação de teatros, bares, restaurantes e na constante 

promoção de eventos na área (SOUZA, 2004).

Harvey (1996) critica a imensa atenção dada aos aspectos estruturantes da dinâmica 

econômica e cultural (centros cívicos, parques tecnológicos, centros de convenções etc.), que 

acabam por desviar a atenção de problemas urbanos mais significativos, como, por exemplo, as 

áreas de pobreza. Em paralelo a esse panorama, está a propagação de um discurso alienador, 

visando à obtenção de um consenso por parte da população (VAINER, 2000). Trata-se da 

disseminação da ideia de que benefícios positivos para toda a população podem ser alcançados por 

cidades quando elas assumem um comportamento empreendedor em relação ao desenvolvimento 

(HARVEY, 1996).

Essa vertente analítica ganha destaque nos modelos de renovação urbana de áreas 

históricas, que pode ocorrer de forma parcial ou total e, no decorrer de sua materialização, acarreta 

na maioria das situações, uma mudança de funcionalidade do local, induzindo a mudança de uso e a 

gentrificação, ou seja, o gradativo afastamento da população original do local. Esse discurso 

encontra respaldo na estratégia política e serve para justificar a intervenção em algumas áreas da 

cidade tidas como “degradadas”.

Pesquisadores como Vainer, Maricato e Arantes (2000) discutem esse problema, 

enfatizando o discurso político que é produzido para justificar as intervenções que são dirigidas a 

áreas que não possuem “vitalidade”. Os autores citados afirmam que, ao contrário do discurso 

disseminado, essas áreas possuem grande vigor, entretanto, na maioria das vezes, são ocupadas 

por uma população de baixa renda, o que justifica – da perspectiva do capital – a mudança de uso no 

local e a atração de novos segmentos sociais para o usufruto desses espaços. 
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Como dito anteriormente, tais processos adquirem formas e expressões diferenciadas e 

particulares ajustadas à dinâmica urbana na qual se insere. Disso decorre o uso de diferentes 

termos para designar a transformação do espaço em áreas antigas, ora vistas como reabilitadas, ora 

como revitalizadas e renovadas. Para evitar certa confusão conceitual e melhor ajustar os 

processos descritos neste trabalho, abordamos tais termos.

1.2 Instrumentos e conceitos na transformação da cidade: da reabilitação às operações 

urbanas

A reabilitação urbana configura-se como uma nova concepção de intervenção urbana, 

sendo, muitas vezes, confundida com a revitalização. O processo de revitalização urbana não se 

limita a critérios apenas funcionais, mas também políticos, econômicos e sociais. Para Hall (1995), o 

conceito de revitalização está diretamente ligado à reciclagem, recuperação de antigas estruturas 

físicas para novos usos. Nesse sentido, experiências desse tipo de estratégia “aplicadas” sobre o 

urbano, sobretudo a partir da década de 1970, podem ser encontradas em várias cidades da Europa 
4e dos Estados Unidos. São muitos os exemplos de casos exitosos de revitalização , da perspectiva 

do fluxo turístico: a orla marítima de Boston e Baltimore, nos Estados Unidos (HALL, 1995), e Paris, 

Barcelona e Lisboa, na Europa, dentre outros (ARANTES, 2000). Lisboa (apud GAZOLA, 1999), por 

sua vez, reforça a afirmação de Hall (1995), dizendo que a revitalização urbana engloba operações 

destinadas a relançar a vida econômica e social de uma parte decadente da cidade. Essa noção, 

próxima da de reabilitação, aplica-se a todas as zonas da cidade com ou sem identidade e 

características marcadas. Com o processo de revitalização urbana, áreas que estavam 

subutilizadas ou deterioradas são revalorizadas. 

No Brasil, em anos recentes, estratégias semelhantes têm tomado a forma das “operações 

urbanas” e apresentam-se, muitas vezes, em variadas modalidades de parcerias público-privadas, 

bons exemplos para clarificar as contradições e os conflitos gerados quando da aplicação de 

modelos externos no contexto de um país em desenvolvimento. Essas contradições são 

consideradas, sobretudo, pela fragilidade do Estado em estabelecer os mecanismos reguladores e 

participativos ao empreender políticas de renovação urbana através de alianças com o capital 

privado, sem comprometimento social. No Brasil, a parceria entre o poder público e a iniciativa 

privada teve início por meio das operações interligadas e das operações urbanas, surgidas na 

década de 1980 (MARICATO; FERREIRA, 2002). 

A estreita relação entre regulação fundiária e financiamento do desenvolvimento urbano, de 

acordo com Maricato (1995), tem feito com que a questão urbana no país oscile entre o monopólio C
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do capital imobiliário sobre localizações valorizadas e as grandes áreas ilegalmente ocupadas por 

favelas, cortiços e loteamentos irregulares. Realidades definidas por paisagens fragmentadas, com 

padrões de ocupação radicalmente distintos, apresentam-se como consequência da produção 

doméstica da habitação e do estado de “ilegalidade” predominante nas cidades brasileiras. O 

modelo econômico e a regulação urbanística são responsáveis pela diversidade de morfologias, 

basicamente compostas por porções de cidades ocupadas segundo parâmetros tradicionais de 

regulação e porções ainda desreguladas, resultando em paisagens e conjuntos urbanos complexos.

Diferentes formas de intervenção caracterizam os programas de urbanização em áreas de 

interesse social, apoiando-se basicamente no respeito ao direito das famílias permanecerem no 

local, bem como na execução de obras de reorganização espacial, tais como a instalação de 

infraestrutura, o parcelamento do solo e a pavimentação. Por outro lado, os novos planos diretores 

incorporaram alguns mecanismos que estimulam a parceria da iniciativa privada com o poder 

público, apoiando-se em instrumentos de regulação, tais como as operações urbanas e interligadas, 

que permitem planos específicos locais, onde devem estar asseguradas trocas e contrapartidas de 

interesse ambiental e social (MARICATO; FERREIRA, 2002). 

Embora os novos instrumentos tragam como questão central a inclusão de parcelas 

marginalizadas da população nos processos de produção legal da cidade, ampliando os mercados 

de habitação, as operações urbanas que tratam da parceria entre o público e o privado colocam o 

planejamento urbano frente a frente com os mecanismos de mercado e, portanto, como partícipe do 

mercado imobiliário. Nesse contexto, o interesse social tem sido “acomodado” às estratégias, que, 

como se sabe, são de caráter exclusivamente econômico e acabam por gerar processos de 

exclusão social. Segundo Maricato; Ferrreira, (2002), a construção de uma cidade justa, portanto, 

deve ocorrer a partir da atuação do Estado sobre as áreas estratégicas, não somente do ponto de 

vista empresarial, mas fundamentalmente estratégicas do ponto de vista social. 

O “planejamento estratégico de cidades”, da forma como tem sido realizado, implica 

aumento das desigualdades, observado principalmente através da segregação. No entanto, isso é 

condizente com o seu direcionamento; afinal, no momento de traçar diretrizes, limita-se aos 

gabinetes e à importação de modelos “bem-sucedidos”, desmerecendo, como já mencionado, as 

peculiaridades do local, as relações sociais e a geografia própria da cidade. As políticas 

direcionadas para o planejamento estratégico buscam a condição de existência para novos 

negócios, ou seja, mais acumulação de capital. 

Pensando nisso, buscou-se apropriar-se da discussão proposta por Campos Neto e 

Somekh, acerca das novas políticas urbanas. Os autores entendem que o processo de renovação 

urbana faz parte de uma agenda que visa o desenvolvimento local, que é voltada para projetos 

C
A

P
ÍT

U
LO

 1

29



urbanos, que perpassam toda a discussão de planejamento estratégico de cidades. No âmbito da 

discussão do presente trabalho, essa política de renovação vai ao encontro da abordagem dos 

autores em análise, como pode ser constatado na afirmação que segue:

As melhorias urbanísticas, de infra-estrutura e atratividade na área de intervenção, tais 

qualidades acabam sendo usufruídas primordialmente pelos próprios "investidores" e 

seus clientes. Na melhor das hipóteses, uma parte dessa valorização pode ser 

empregada pelo poder local para financiar algumas obras mais abrangentes de infra-

estrutura, habitação e equipamentos sociais. Áreas de lazer e espaços livres podem ser 

disponibilizados para a população em geral, democratizando o acesso ao incremento da 

qualidade urbana – talvez o maior ganho efetivo proporcionado pela implementação de 

tais projetos. (CAMPOS NETO et al., 2005, p.7).

Genericamente, essa proposta de renovação é abordada na maioria das cidades. O bairro 

da Ribeira, em uma proporção adequada para a sua realidade e escala, também está inserido nesse 

contexto. Nos capítulos serão abordados alguns desses projetos urbanísticos que, na prática, não 

atendem à necessidade da população em geral, e sim de um público específico. Devido à ausência 

de um “plano”, o bairro talvez não possa ser comparado às experiências mais exitosas e 

emblemáticas do planejamento estratégico de cidades. No entanto, há, no bairro, fragmentos 

concretos de práticas associadas a esse modelo de desenvolvimento urbano, como: a construção 

de uma boa e bela imagem do lugar, o incentivo à atratividade cultural, a construção de ícones 

urbanísticos e arquitetônicos, a urbanização e repaginação de espaços públicos, como ruas, 

avenidas e praças, e a construção do sentimento de pertencimento do lugar. Esses fragmentos 

materializam-se de maneiras diferentes no processo de planejar e renovar. Essas são algumas 

características inerentes ao processo de planejamento.

1.3 O centro histórico e os novos usos

Segundo Vargas e Castilho (2009), recuperar os centros das cidades significa, dentre 

outros aspectos, melhorar a imagem da cidade buscando atração de investimentos, moradores e 

turistas. Além de contribuir para melhorar a qualidade de vida, também irá valorizar a gestão urbana 

que excuta a intervenção. A partir dessa perspectiva, o planejamento estratégico discutido 

anteriormente respalda as ações implementadas no bairro em questão. O centro histórico reúne 

diversas representações das camadas sociais e uma significativa amostragem de práticas 

urbanizadoras que se sobrepõe ao tempo e se adapta às gradativas mudanças socioespaciais, 
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fazendo um elo entre o novo e o velho no espaço urbano. No entanto, é importante destacar que o 

centro histórico não pode estar predestinado a ser analisado por uma ótica fantasmagórica, como se 

fosse algo esquecido ou intocável. Pelo contrário, deve ser analisado como parte integrante e 

fundamental na formação da cidade contemporânea. Para Carrion (apud VARGAS; CASTILHO, 

2009), a definição de centro implica que existiu uma cidade de diversidade étnica, detentora de 

processos coexistentes em sua maioria processos conflituosos a que, e apesar de sua existência 

remota, vive em permanente contradição. 

Entretanto, com todos os avanços técnicos e científicos e a constante disseminação e 

padronização de novos paradigmas em nível mundial, muitos gestores, paradoxalmente, têm 

optado pelo resgate do passado como forma de espetacularização dos centros, muitas vezes 

“abandonados” e aparentemente degradados, para atrair investimentos para as suas cidades. 

Assim, ocorreu uma mudança paradigmática no tocante às estratégias de preservação de bens 

culturais, induzindo uma preocupação com a preservação das áreas no entorno do patrimônio e uma 

consequente integração do centro histórico à dinâmica da cidade (VARGAS; CASTILHO, 2009).

De acordo com Zanirato (2007), os conceitos de proteção, preservação, restauração, 

revalorização, recuperação ou reabilitação de espaços urbanos são muito recente na história. Ao 

longo do tempo, o patrimônio passou também a contemplar aspectos culturais e das realizações 

intangíveis e manifestações culturais imateriais, como, por exemplo, as danças, a culinária, as 

práticas medicinais, entre outros. (CARRION apud PELEGRINI; FUNARI, 2006).

 Esse “resgate” funciona mais como estratégia para atração de investimentos para as 

cidades, do que como a adoção de um modelo de preservação de áreas históricas, com 

preocupação cultural mais purista que incluísse o acervo construído e as condições de uso e 

ocupação da população tradicionalmente estabelecida na área (PELEGRINI; FUNARI, 2006).

As chamadas “cartas patrimoniais” resumem essa discussão e visam orientar as 

intervenções nessas áreas. A Carta de Veneza, de 1964, e a Declaração de Amsterdã, de 1975, 

consolidaram novos parâmetros de análise sobre o patrimônio, pois ampliaram o conceito de 

monumentos e recomendaram que fossem preservadas obras consideradas de algum valor 

cultural, isso atrelado à proteção de conjuntos, bairros ou aldeias com valores históricos e culturais. 

A Declaração de Amsterdã orientava uma política de conservação integrada, que juntava o 

patrimônio à vida social, conferindo à gestão municipal a responsabilidade de elaborar programas 

de conservação e, ainda, recomendava a inserção dos habitantes em todo o processo, medida cuja 

finalidade era diminuir a saída gradativa dos habitantes da área (PELEGRINI; FUNARI, 2006).

As políticas iniciais efetivas de preservação ocorreram no contexto das grandes reformas 

urbanas da Europa, em meados do século XIX, e tiveram motivações econômicas e estratégicas, de 
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maneira a evitar saques generalizados e proteger a propriedade pública (CHOAY, 2001, p. 145). No 

caso do século XX, as influências passaram a ser ditadas pelas cartas patrimoniais. As cartas e 

recomendações sobre o patrimônio, assim como, por um corpo de legislação internacional que 

estabeleceu regras para a salvaguarda dos bens pertencentes à coletividade são emitidas por 

organizações, como o Conselho da Europa, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO); o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS); o 

Conselho Internacional de Museus (ICON) e a Organização dos Estados Americanos (OEA) 

(ZANIRATO, 2007).

No âmbito da discussão no Brasil, a preservação começou a ser discutida nas primeiras 

décadas do século XX e, somente na década de 1930, com base no conceito de função social da 

propriedade, foi promulgada a primeira lei nacional de proteção ao patrimônio, o Decreto-lei n.º 25, de 

30 de novembro de 1937. Os bens móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação fosse de 

interesse público, quer pela vinculação com fatos memoráveis da história brasileira, quer pelo valor 

arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico, poderiam ser integrados ao patrimônio nacional. 

Nesse contexto, surgiu o Serviço do Patrimônio Artístico Nacional (SPHAN), uma agência estatal, 

incumbida de inventariar e registrar as manifestações que representassem a cultura brasileira. 

Até meados de 1950, a proposta de recuperar os bens com o intuito de devolver a forma 

original era predominante, ou seja, uma ideia do estático, parecendo um grande museu a céu aberto. 

No entanto, devido às mudanças ocorridas no país, a partir desse período, foram necessárias novas 

ações que se adequassem às novas demandas, preparadas para um país em pleno crescimento 

econômico (indústrias, construção de estradas, especulação imobiliária). Nesse sentido, foi 

reportado à UNESCO, em 1967, a necessidade de uma assessoria técnica para as novas 

dinâmicas. Foi enviado ao Brasil o consultor Michel Parent, inspetor principal dos monumentos 

históricos do Ministério da Cultura da França, que, após conhecer consideravelmente o país, ficou 

muito impressionado com a cidade de Salvador, decretando o tombamento de todo o centro, com a 

justificativa de favorecer uma futura exploração turística cultural (ZANIRATO, 2007).

Nessa perspectiva, o centro torna-se  um espaço adequado ao consumo, principalmente no 

aspecto cultural, visto como uma mercadoria. Segundo Leite (2009), os centros passam por 

diferentes etapas. Inicialmente, ele é referência, é um local completo dentre os aspectos estruturais 

e funcionais das primeiras manifestações que identificam a vida urbana. Logo em seguida, devido a 

processos de urbanização e uma intensa dinâmica urbana, passam a desempenhar um papel 

secundário na economia, sendo muitas vezes abandonados, enfraquecendo seus aspectos 

socioeconômicos, sofrendo uma consequente desvalorização no contexto social. Em uma próxima 

etapa, devido a essa desvalorização, os centros passam a entrar na pauta de políticas de 
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preservação e valorização exigindo uma identidade patrimonial, o que permite que eles entrem no 

rol das políticas intervencionistas, essas que em sua maioria estão pautadas na construção de 

imagens da cidade baseadas no resgate da cultura do seu patrimônio. 

Inserido sem uma análise socioespacial, percebe-se que o turismo imprime formas 

significativas, sendo, então, pertinente para a configuração do planejamento. Na análise social, 

verifica-se que a sociedade contemporânea (a sua elite, em particular), por meio de tais 

intervenções, busca (re) viver um passado considerando que essa diacronia não necessariamente 

leva à realidade. Nesse contexto, aborda-se o conceito de simulacro de Baudrillard (VALENÇA, 

2010), no qual a verdade é construída falseando a realidade. A realidade é reinterpretada de acordo 

com representações pouco consistentes, transformando-se em mitos. Essas afirmações induzem a 

uma reflexão, no tocante às intervenções que acontecem nos centros históricos; afinal, elas são 

pautadas principalmente na reprodução do passado.

Segundo Gottlieb (apud URRY, 2001), muitas pessoas que buscam reviver o passado, ou 

mesmo formas diferentes da sua realidade, procuram, na verdade, a inversão da vida de todos os 

dias por exemplo, aquele indivíduo que é empresário talvez se sinta realizado ao passar um dia 

vivenciando o cotidiano de um camponês. Reforçando essa afirmação, Baudrillard (apud URRY 

2001) argumenta que muitos indivíduos, não podendo vivenciar a realidade diretamente, recorrem 

ao pseudoacontecimento. Esses pseudoacontecimentos na sua maioria estão ligados ao passado. 

Percebendo esse interesse por parte significativa de uma elite, uma das estratégias do 

planejamento de cidades é investir na recuperação de centros urbanos, que, no decorrer da história, 

têm recebido diversas nomeações, como centro principal, centro tradicional, centro de mercado ou, 

simplesmente, centro histórico. No mundo contemporâneo, os centros configuram-se como parte 

integrante das vitrines urbanas e devem assegurar uma boa e bela imagem, para garantir uma 

vantagem competitiva entre as cidades (VARGAS; CASTILHO, 2009, p. 46).

Para que isso se materialize, é empregado o discurso da degradação e abandono, que, 

muitas vezes, está interligado à perda de função, enfim, argumentos que convençam a sociedade de 

que é necessária uma intervenção, ou seja, a revitalização ou a renovação. Em paralelo, a 

disseminação desse discurso tem outro objetivo, que é o aquecimento da economia local, devido a 

essas áreas revitalizadas servirem de foco para o turismo, acarretando uma consequente 

dinamização da economia urbana e interferindo diretamente na qualidade de vida da população. No 

entanto, é importante mencionar que a dinamização da economia e a influência na qualidade de vida 

podem impactar, também de forma negativa, tanto no aspecto estrutural quanto social. Vainer (2011) 

contrapõe- se à disseminação do discurso da degradação e abandono, discorrendo que a discussão 

está baseada na ideia de que estas áreas não possuem nenhuma vitalidade. O que está sendo feito 
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é renegar um tipo de vitalidade e recuperar essas áreas para determinados grupos sociais, de maior 

renda, conduzindo claramente um processo gentrificador.

O referido autor ainda afirma que o problema dessas áreas não se resume à falta de 

vitalidade, mas à falta de investimento público, justamente porque são locais geralmente ocupados 

pelas camadas menos favorecidas. O autor também menciona a relação entre as parcerias entre os 

setores públicos e privados, nas quais ocorre transferência de investimentos do primeiro para o 

segundo. Se não fosse o investimento público, o investimento privado seria praticamente inviável. 

Crescentemente, em particular desde meados do século XX, o número de pessoas que visitam 

centros históricos e seus monumentos é cada vez mais significativo, o que explica o interesse da 

iniciativa privada em investir nessas áreas, enxergando, nessa situação, uma grande oportunidade 

de ganho econômico (CHOAY, 2001).

1.4. O mercado imobiliário nos centros históricos

Se, por um lado, os centros urbanos passam a ser foco da atividade turística, por outro lado, 

devido à sua infraestrutura consolidada, passam a ser alvo dos incorporadores imobiliários. A 

dinâmica imobiliária reflete nas formas espaciais através dos seus empreendimentos, 

principalmente a depender do seu porte e do seu padrão, podendo, assim, interferir no processo de 

segregação. É importante ter cautela ao se fazer uma relação de causa e efeito da dinâmica 

imobiliária e a segregação residencial. Segundo Villaça (2001), o setor imobiliário é elemento 

adicional no processo que envolve Estado e burguesia. Para ele, os interesses concretos da 

burguesia ao definirem a sua localização tornam-se fatores preponderantes na implantação de 

empreendimentos. 

Ribeiro (2003) faz uma abordagem teórica sobre a segregação residencial, pertinente para 

compreensão do termo. Quando se fala em segregação, logo se denota a ideia de separação e de 

exclusão de determinados grupos sociais da sociedade como um todo. É uma definição que, em um 

primeiro momento, parece clara e autoexplicativa; no entanto, o autor ressalta que nem toda divisão 

social do espaço se caracteriza por um processo de segregação. Para compreendermos o 

processo, é importante conhecer a visão teórica na qual ela está respaldada, para assim tentar 

explicar as relações sociais e a compreensão de termos como diferenciação e segmentação 

(RIBEIRO, 2003). 

A diferenciação social está ligada à crescente divisão social do trabalho, devido ao aumento 

da especialização de tarefas, o que resulta na diferença de atributos, recursos e status, respaldando 

assim as bases materiais que formam as categorias sociais. Para esclarecimento do conceito, é 
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abordada por Ribeiro (2003) tanto a visão clássica de Durkheim (apud RIBEIRO, 2003), como sob a 

perspectiva marxista. Na primeira, é visto que a diferenciação social pode ser uma forma de 

integração da sociedade, pois a existência de vínculos pode determinar a inserção dos indivíduos na 

sociedade, não significando assim que a separação espacial dos grupos sociais represente, 

necessariamente, um processo de segregação. Na perspectiva marxista, é reafirmada a não 

similaridade com o processo de segregação, afinal, a diferenciação e a sua espacialização são 

baseadas nas relações de conflito resultantes da integração societária de grupos divergentes. No 

que diz respeito à segmentação da sociedade, verifica-se a existência de barreiras que não 

permitem que ocorra uma mobilidade social dos indivíduos, resultando na presença da 

segmentação espacial, em razão do aumento das barreiras que impedem que as pessoas circulem 

entre as localizações espaciais. Villaça (2001) complementa essa abordagem afirmando que existe 

uma tendência generalizada em acreditar em uma relação entre o espaço e a formação da 

sociedade, principalmente no tocante às mudanças estruturais ocasionadas pela dinâmica social. 

Essa dinâmica é caracterizada pelos contrastes sociais e econômicos e pelo domínio político, o que, 

na prática, determina o arranjo espacial (VILLAÇA, 2001).

Ribeiro (2003) utiliza duas concepções para explicar o conceito de segregação. A primeira 

entende a segregação baseada na diferença de localização de grupos e tem como respaldo 

conceitual fundamentador a distância social. Essa distância vai interferir no arranjo espacial, aliás, 

na distância espacial, consequência direta da busca dos indivíduos de se aproximarem por 

diferentes afinidades. Assim, a segregação seria resultado das escolhas individuais, baseando-se 

principalmente na certeza de que as pessoas não são naturalmente iguais. A segunda concepção 

mostra que o território da cidade, na sua organização, expressa uma desigualdade social, resultante 

da segregação. Enfim, nas duas concepções, a segregação é um arranjo espacial causado pela 

estratificação da sociedade, baseada nas relações sociais.

Em outro trabalho, Ribeiro (2004) discorre sobre a segregação residencial, afirmando que, 

de uma maneira geral, ela é causada por vários mecanismos. Dentre eles, destacamos o fenômeno 

da globalização, que contribuiu para a difusão das ideias liberais pelo mundo, o que motivou 

mudanças nos paradigmas que regulavam e até embasavam as políticas urbanas. Como 

resultados, ocorreram, em diversos países, reformas nas instituições no sentido de liberar o 

mercado de terras e de moradia, o que interferiu diretamente na regulamentação dos preços 

imobiliários. Isso passou a ser fator decisório na distribuição da população na cidade, refletindo 

diretamente na organização socioespacial da população, respaldado pelo fator renda. A 

privatização dos serviços urbanos é outro fator preponderante para agravar a segregação. Afinal, os 

equipamentos de melhor qualidade ficam concentrados próximos à população de melhor poder 

aquisitivo. 
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Para Ribeiro (2004), esses fenômenos agravam o processo de segregação residencial, 

visto que, gradativamente, surgem bairros exclusivos das elites e, paralelamente, as camadas de 

rendas inferiores vão sendo deslocadas para outros bairros bem mais afastados, o que resulta na 

diminuição da mistura social das cidades. O reflexo desse processo é o surgimento de novos 

agrupamentos sociais, geralmente com um alto poder aquisitivo, que buscam exclusividade em 

todos os aspectos, inclusive no tocante ao isolamento territorial. A isso soma-se a percepção de 

insegurança que atinge a maioria das cidades, sendo esta fisicamente notada através da arquitetura 

defensiva – cercas naturais e elétricas, muros, arames, câmeras, dentre outros aparatos de 

segurança. 

Assim, a população urbana pobre que apresenta um fraco vínculo de trabalho e é 

segregada espacialmente, parece fundir-se pelo menos em dois processos que reduzem as suas 

possibilidades de acumulação de capital social. Por um lado, o seu isolamento a partir de outros 

estratos da sociedade. Em outra esfera, há também a luta pela criação de instituições e redes sociais 

locais que servem como suporte para o capital. O que se torna pertinente, nessa explanação de 

Katzman (1999), é o contexto econômico interferir diretamente na disposição espacial dos 

habitantes em determinados lugares, “verificando” que ricos e pobres podem até conviver em um 

mesmo espaço, porém as estruturas de oportunidades estão bem definidas, assim como os marcos 

simbólicos que os separam.

Nessa reflexão, consideramos um modelo de segregação urbana, definido por Ribeiro 

(2004), de proximidade territorial e distância social. Ele discorre sobre o modelo enfatizando o caso 

do Rio de Janeiro. Essa situação que abarca os processos de segregação segue os padrões do 

modelo em emergência nas grandes cidades, referente a diferença entre as classes sociais é 

traduzida através de separações físicas e simbólicas, culminando na dificuldade de sociabilidade e 

intensificando a fragmentação das identidades coletivas. O processo de autossegregação, que é 

uma das formas controladoras de poder social, recria, na cidade brasileira, um sistema de cidadela 

que reforça o modelo fragmentado. A segregação residencial, ou a autossegregação, pode gerar um 

processo de exclusão, porém é importante salientar o que o termo exclusão representa. Uma vez 

que esse muitas vezes, encontra-se imbuído do senso comum, assumindo vários significados. 

Ressalta-se que, independentemente da cidade em que o processo acontece, é imprescindível a 

análise contextualizada para, assim, perceber em que medida e por quais fatores ocorrem os 

processos de segregação, exclusão e gentrificação. 

Nessa perspectiva, abordamos uma gradativa apropriação de um termo que denota um 

fenômeno que se tornou realidade em cidades do mundo todo, a gentrificação, salientando que, 

apesar de sua magnitude, ele é abordado de diferentes maneiras em cada realidade urbana. Na 
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perspectiva de Bidou-Zachariansen (2006), o termo foi utilizado pela primeira vez por Ruth Glass, no 

início dos anos sessenta, para descrever o processo mediante o qual as famílias de classe média 

haviam povoado antigos bairros de Londres, em vez de se instalarem nos subúrbios residenciais, 

como havia sido até então dominante para essas classes sociais. Por essa noção, a autora 

compreendia, ao mesmo tempo, a transformação e a composição social dos residentes de certos 

bairros centrais, por meio da substituição das camadas populares por camadas médias 

assalariadas. É um processo de natureza diferente ao de investimento e reabilitação: é a 

apropriação, por essas camadas sociais, de um estoque de moradias e de bairros operários e 

populares. 

Ou seja, uma abordagem que considera o centro de cidade servindo de receptáculo para as 

classes médias que, devido a uma mudança no eixo econômico, buscavam áreas para moradia, 

com um custo mais baixo, e uma infraestrutura básica já existente. Na mesma linha, Tomás de 

Albuquerque Lapa (2011) afirma que algumas intervenções públicas, que almejam a reabilitação 

das áreas centrais históricas, podem ter tanto uma conotação social quanto econômica. Ressalta-se 

que essa reabilitação pode inferir em perda de autenticidade por parte do lugar, afinal uma inserção 

de elementos novos pode gerar uma descontinuidade da paisagem original. O autor afirma que

Em algumas situações, os conflitos são evidentes, à oposição entre os interesses do 

setor imobiliário, que determinam fortemente a lógica de transformação das áreas 

urbanas, e a necessidade de conservação do patrimônio cultural. (LAPA, p.54, 2011.)

  E, perpassando toda essa discussão, da inferência no espaço e conflito que norteia esse 

processo, retoma-se a discussão da gentrificação sendo caracterizada como um fenômeno ao 

mesmo tempo físico, econômico, social e cultural. Ela implica não apenas uma mudança social, mas 

também uma mudança estrutural no tocante às moradias na escala de bairros enfim, uma mudança 

de caráter econômico sobre os mercados fundiários e imobiliários (HAMNET apud BIDOU-

ZACHARIANSEN, 2006). Visto assim, pode-se afirmar que o fenômeno supracitado torna-se uma 

estratégia urbana, utilizada em uma escala global. Na prática, ela passa a ser consequência, 

chegando até mesmo a ser considerada inerente aos processos de intervenções em centros 

urbanos: os centros que, em sua maioria, compõem o rol dos desqualificados, abandonados e sem 

utilidade funcional. O mercado imobiliário em conjunto com o poder público dissemina esse 

discurso, com o intuito da obtenção do consenso junto à população para a materialização de todo um 

processo de reestruturação urbanística. Porém, essa substituição e essa nova funcionalidade que 

são fornecidas ao local tendem a descartar a dinâmica, que esse local possui (VARGAS; 

CASTILHO, 2009). O centro, nessa perspectiva, passa a ter uma conotação do histórico mais 
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evidente; afinal, ele reúne todos os resquícios de uma centralidade urbana no tocante aos aspectos 

funcionais. No âmbito da abordagem do planejamento estratégico de cidades, o centro é alvo certo 

de partes das ações que concernem à promoção das cidades (ARANTES, 2007). 

De uma maneira geral, os centros históricos também estão envolvidos em discussões sobre 

gentrificação. A discussão sobre essa temática inserida nos centros é resumida por Smith (2006) 

como o deslocamento das classes populares dessa localidade, o que ocasiona uma mudança social 

ligada diretamente à alteração da paisagem cultural e uma completa mudança da geografia 

econômica em um contexto global. O autor questiona o discurso sobre a importância da “volta da 

população” para o centro, afirmando que existe uma ambiguidade nessa afirmação. Para ele, na 

realidade, isso é uma tentativa de suavizar o processo de exclusão social, que predomina nos 

centros urbanos em uma escala global. 

A validade dessa discussão estabelece-se na medida em que as categorias conceituais 

abordadas anteriormente fornecem suporte para explicar as relações entre a renovação urbana no 

bairro da Ribeira e a nova dinâmica do mercado imobiliário, além de fornecer diferentes visões sobre 

realidades que se assemelham ao processo decorrente no bairro. 

O aporte teórico ampliou as visões de uma análise empírica inicial, pois não seria possível 

apenas entender a simples nova inserção de edificações no local, sem compreender que existe um 

espaço preexistente que está sendo modificado em uma nova dinâmica imobiliária. Novas relações 

sociais estão em processo de instalação na área favorecendo o surgimento de efeitos 

socioespaciais que poderão vir a surgir diante da paisagem modificada, como a segregação ou a 

gentrificação, além de o espaço em questão ser alvo de diversas legislações por se tratar de uma 

área central, considerada centro histórico da cidade. 

No sentido de aproximar esse debate teórico/conceitual do nosso objeto de estudo – e da 

Ribeira como espaço construído nos próximos capítulos serão vistos, a construção dessas relações 

entre a realidade preexistente do bairro e suas novas dinâmicas, buscando fornecer subsídios para 

uma análise crítica da realidade local.
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2
CAPÍTULO 2

O bairro da Ribeira e a 
cidade do Natal



2. O bairro da Ribeira e a cidade de Natal

Natal já nasceu cidade. Seu início foi marcado pelo empreendimento português no Brasil, 

ao final do século XVI, ampliando o controle de parte do litoral brasileiro e consolidando suas 

capitanias concedidas. Sua localização geográfica – e principalmente a proximidade da Europa – 

favoreceu seu nascimento como cidade, e nas de vila (CASCUDO, 1999). Entretanto, passou 300 

anos sem demonstrar crescimento urbano significativo, restrita que estava aos seus dois pontos de 

ocupação às margens do Rio Potengi, sendo, na parte baixa, a Ribeira, e, na parte alta, a Cidade Alta 

– os dois primeiros bairros da capital do Rio Grande do Norte. 

A cidade de Natal, em seu sentido urbanístico, é produto do século XX quando a expansão da 

sua malha viária e a criação de novos bairros foram dominando os espaços livres das regiões sul, norte 

e oeste em um processo de fragmentação espacial motivada pela abertura de loteamentos, conjuntos 

habitacionais e novos eixos de centralidade comercial. Dessa forma, o centro histórico (Cidade Alta e 

Ribeira) consolidou-se como o espaço que, aos poucos, perdeu a dinamicidade econômica e social das 

décadas anteriores. Mas como isso se processou especialmente em relação à Ribeira?

Em uma retrospectiva da história da Ribeira, fica claro que o desenvolvimento do bairro 

seguiu inúmeras fases. No início da história da cidade, quando foi iniciada a demarcação do seu 

perímetro urbano, sequer a Ribeira estava incluída nos limites da cidade. Apenas no século XVIII, 

quando a cidade passou a ter uma “fisionomia urbana tradicional,” a Ribeira foi incorporada aos 

limites da cidade (SOUZA, 2008). Em meados do século XIX, assim como as demais partes da 

cidade, ela era apenas uma zona de sítios e abrigava diversos armazéns, sendo sua evolução 

urbana lenta, porém bastante consolidada. Nesse período, houve a construção dos primeiros 

edifícios, que ficavam concentrados na antiga Rua do Comércio (Figura 1), atualmente conhecida 

como Rua Chile (Figura 2), que concentra um número expressivo de vestígios de construções 

antigas da cidade (Figura 3). Em 1869, ocorreu a transferência da sede administrativa de Natal para 

o bairro, e, apesar de esta só ter permanecido trinta e três anos no local, atribuiu ao bairro certa 

importância no cenário político da cidade (CASCUDO, 1999).
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Figura 2. Rua Chile, antiga Rua do Comércio, atualmente.

Fonte: Natal, 2009.
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Figura 1. Antiga Rua do Comércio, nas primeiras décadas do século XX.

Fonte: Natal, 2009.



A Ribeira foi emblemática na evolução urbana do município, uma vez que estava situada às 

margens do rio Potengi, o que, na prática, contribuiu para a instalação do porto, interferindo 

diretamente em sua ascensão do bairro no tocante à referência de comércio para a cidade. Embora 

não sendo mais sede do governo, abrigava palácios, bancos e também centros culturais, como 

teatros, bares e cinemas. Dentre essas construções, destacou-se a construção do teatro (1904), que, 

inicialmente, apresentava um aspecto rústico (Figura 4) e servia de abrigo para retirantes, que 

vinham para a cidade impulsionados pela seca que assolava o interior. Só em 1912, o teatro adquiriu 

as características neoclássicas presentes atualmente e recebeu o nome de Teatro Alberto Maranhão 

(Figura 5) (CASCUDO, 1999) O crescimento populacional, provocado pela boa produção de açúcar e 

de algodão do estado, serviu para motivar a criação do terceiro bairro de Natal, conhecido 

oficialmente como Cidade Nova, que, posteriormente, foi dividido em dois e passou a ser chamado de 

Tirol e Petrópolis. (SOUZA, 2008) Segundo Veloso (2011), a criação desses dois bairros caracterizou 

a primeira crise do bairro da Ribeira, devido a descentralização em torno da Ribeira. 
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Figura 3. Vestígios do passado.

Fonte: Bandeira, 2011.

ANTIGO ARMAZÉM ANTIGO PALÁCIO DO GOVERNO CENTRO NÁUTICO



Em meados das décadas de 1930 e 1940, o bairro volta a estar em foco. A década de 1940 

foi marcada pela instalação da uma base naval (mais precisamente, no bairro da Ribeira) e de uma 

base aérea militar localizada onde hoje é o município de Parnamirim, circunvizinho a Natal e fruto de 

um acordo entre o governo dos Estados Unidos da América (EUA) e o governo brasileiro. Esse 

acordo buscava tanto a proteção das regiões Norte e Nordeste de eventuais ataques de países não 

americanos, em razão da Segunda Guerra Mundial, como, principalmente, a assistência aos navios 

norte-americanos envolvidos na guerra. De acordo com Clementino (1995), esse fato respaldou 

processos migratórios, dos mais variados, para a cidade de Natal, tanto  de militares (nacionais e 
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Figura 4. Teatro Alberto Maranhão.

Fonte: Natal, 2009.

Figura 5. Teatro Alberto Maranhão.

Fonte: http://www.pbase.com/image/29761808.



internacionais) quanto de populações rurais ou de cidades vizinhas motivadas pela oferta de 

trabalho. Entretanto, a autora aponta que

Era grande o despreparo da capital potiguar para absorver esta atividade e 

estes contingentes, principalmente nos aspectos ligados ao abastecimento, 

disponibilidade de moradias, infraestrutura urbana (transportes, hotéis, 

pensões), custo de vida e defesa civil. (CLEMENTINO, 1995, p.215). 

Esse despreparo, associado às mudanças ocorridas em toda a cidade, fomentou uma 

“urbanização enlatada”, precoce, “feita de fora”, que serviu de base para a dinamização da 

economia estadual, que já vinha sofrendo transformações pela economia de guerra, e acelerou o 

processo de integração da cidade ao mercado nacional (CLEMENTINO, 1995). Apesar dessa 

efervescência cultural, política e econômica pela qual vinha passando, com a instalação de 

comércio variado e bares; a construção de hotéis e, mais especificamente, do Grande Hotel (Figura 

6), cinema, culminando em uma vida noturna bastante movimentada, o bairro não resistiu ao final da 

guerra. Este significou não apenas a retirada das tropas, mas também a diminuição da dinâmica que 

outrora existia no bairro.
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Ainda no século XX, fatos correlatos ao bairro contribuíram para a gradual diminuição de 

sua importância no cenário da cidade. O surgimento de novos bairros e conjuntos habitacionais 

(Companhia de Habitação Popular- COHAB; Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais- 

INOOCOP) e a consolidação de um complexo viário contribuíram para a criação de novas 

centralidades na cidade. A abertura e a pavimentação de novas estradas permitiram a inclusão de 

ônibus e o fim do uso de bondes, provocando uma diminuição do uso da estação ferroviária. Além 

disso, a reestruturação do transporte marítimo produziu uma redução da atividade portuária e da 

necessidade de muitos armazéns e galpões do entorno. Todos esses fatores contribuíram para o 

processo gradativo de arrefecimento da dinâmica do bairro (SOUZA, 2008). Nas décadas de 1980 e 

1990, a Ribeira permaneceu resistindo: apesar do decréscimo da população residente, o bairro 

ainda abrigava bancos, alguns hotéis, sedes de jornais, serviços náuticos, teatro, alguns comércios, 

o porto e a estação ferroviária. A vida noturna,no entanto, não possuía mais uma grande vitalidade 

(SILVA, 2002).

Nos anos subsequentes, devido à desocupação paulatina do bairro pela população que ali 

residia o cenário começa a mudar, dando espaço à existência de prédios abandonados e 

deteriorados. Assim, o bairro da Ribeira passa a ter um tratamento específico na legislação 

urbanística, com o intuito de se preservarem as construções, uma vez que ele possuía um conjunto 

arquitetônico de relevante valor histórico e cultural. É esse o contexto do desenvolvimento da 

Ribeira. Devido ao seu valor arquitetônico e cultural, torna-se alvo de diversas ações, com o 

respaldo de diversas legislações, municipais e federais. Para também ser alvo do mercado 

imobiliário, sofrendo intensas transformações em alguns trechos, devido a restrições de usos, 

conservação de outros. 

Diferentemente do que ocorreu em outros momentos, essa transformação não é 

generalizada em todo o bairro: ela é concentrada em um único eixo (Avenida General Gustavo 

Cordeiro de Farias), área tida como de renovação urbana, próxima a bairros nobres da cidade 

(Petrópolis e Tirol). Também não é consequência de algum novo acontecimento (como ser base 

militar referência durante a II Guerra). A Avenida General Gustavo Cordeiro de Farias, é o 

prolongamento de uma área de expansão imobiliária, que faz uso da legislação específica para 

favorecer os investimentos do setor. 

Nas discussões posteriores, serão abordados alguns aspectos relativos às características 

físicas, sociais e legais, que constituem os pilares que conduzem à tentativa de renovação do bairro.
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2.1 A Ribeira vista por dentro: aspectos físicos

A Ribeira, em relação a outros bairros de Natal, apresenta uma dinâmica espacial 

heterogênea, resultado de diferentes tipos de uso do solo e possui 764 domicílios e uma população 

que totaliza 2.221 pessoas (Censo IBGE, 2010). O bairro possui 60,5 hectares de área e localiza-se 

na zona leste de Natal, limitando-se, ao norte, com os bairros das Rocas e dos Santos Reis; ao sul, 

com a Cidade Alta; a leste, com os bairros das Rocas e de Petrópolis, e a oeste, com o Estuário do rio 

Potengi (Mapa 1) (NATAL, 2009). 
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Assim sendo, a dinâmica urbana na Ribeira vem oscilando significativamente ao longo de 

sua existência. Inicialmente, surgiu como uma importante área da cidade, apresentando uma 

centralidade, transitando para uma área de baixa dinâmica social e de menor importância no cenário 

político-econômico. Porém, apesar dessa perda de centralidade e importância no cenário político-

econômico, foram herdadas infraestruturas que, de certa maneira, garantem a “reinvenção” do 

bairro. Dentre as infraestruturas, temos um sistema de coleta de esgotos, iluminação pública, 

pavimentação das ruas e drenagem. Neste aspecto, salienta-se que a Ribeira era um constante 

desafio ao corpo técnico que governava a cidade, pois, devido à sua localização, ela encontrava-se 

alagada constantemente. Cada administração procurava uma solução, mesmo que paliativa para o 

problema. No ano de 1976, foi realizado um convênio com o Departamento Nacional de Obras 

Contra a Seca (DNOCS) para a realização de uma obra, que durou seis anos, sendo finalizada em 

1983. Nesse período, também foram realizadas obras de pavimentação, destacando-se a da 

Avenida Duque de Caxias, importante via de acesso ao bairro (SOUZA, 2008). 

Ressalte-se, porém, que embora apresente drenagem e coleta, devido à falta de 

manutenção, apresenta na atualidade déficit (Figuras 7 e 8). Apesar disso, de acordo com o 
5arquiteto e urbanista da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), João Galvão , esse 

panorama pode vir a ser mudado, 

Alguns investimentos, que estão acontecendo na área, estão se 

comprometendo em investir em drenagem como contrapartida, o que é uma 

vantagem muito grande para o trabalho da prefeitura. Temos o compromisso da 

Capuche para realizar parte da drenagem daquele trecho. 

Entretanto, lembrando Harvey (1996), que aborda essa temática e critica a imensa atenção 

dada aos aspectos estruturantes da dinâmica econômica (centros cívicos, parques tecnológicos, 

centros de convenções etc.), que acabam por desviar a atenção de problemas urbanos mais 

significativos. Salienta-se ainda o aumento das desigualdades socioeconômicas, contribuindo para 

as crescentes disparidades de riqueza e renda, bem como para o aumento da pobreza urbana, 

notável mesmo em localidades que apresentam crescimento acentuado. 
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O bairro também apresenta equipamentos urbanos que garantem certa urbanidade ao 

local, apesar de serem em número pequeno, se comparados com os dos demais bairros da cidade; 

Porém, é significativo diante do universo de população residente, que vem decaindo ao longo do 

tempo, segundo dados (NATAL, 2009). O crescimento populacional do bairro é negativo. Ele possui 

cinco praças, seis entidades de segurança pública, um hospital, nenhuma quadra esportiva e 

nenhuma escola municipal ou estadual. (NATAL 2009).

A infraestrutura do bairro, embora um tanto degradada, encontra-se subutilizada. A 
6diminuição gradativa da população  e a presença de prédios abandonados e deteriorados são 

elementos que preocupam o poder público. Surgem, nessa perspectiva, “estratégias” de C
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Figura 7. Resíduo na Rua Teotônio Freire, Ribeira.
Fonte: Autora, 2012.

Figura 8. Deficiência na rede de drenagem na Rua Teotônio Freire, Ribeira.
Fonte: Autora, 2012.

6 Segundo dados do IBGE, entre 2000 e 2007, a população da Ribeira decresceu de 2.110 residentes para 1.966 
(NATAL, 2009). 



intervenções que propõem que, para além de preservar seu acervo arquitetônico, sejam também 

aproveitadas as suas infraestruturas. Historicamente, as intervenções em áreas históricas das 

cidades brasileiras estão associadas a grandes projetos de revitalização urbana, acarretando 

alterações estruturais profundas, que podem vir a influenciar a qualidade de vida da população 

residente na área e na cidade como um todo. 

É importante salientar que, atualmente, o bairro é palco de dois processos simultâneos: o 

tombamento do bairro, definido provisoriamente por uma notificação divulgada no Diário Oficial de 

23 de julho de 2010, e a construção de condomínios-clube, apontada pelo mercado como a solução 

concreta para “dar nova vida” ao bairro, pois acreditam que, com a chegada de moradores de maior 

poder aquisitivo, ocorrerá a redinamização do local. O bairro além de, possuir dois processos 

simultâneos ela apresenta uma área de interesse histórico, de preservação histórica e de renovação 
7

urbana. Na discussão do presente trabalho, a área em foco é a área de renovação .

 Os processos de renovação e reabilitação urbanas visam dar uma nova vitalidade, seja em 

âmbito cultural, social ou econômico, às áreas a que se dirigem, através de inserção de 

equipamentos urbanísticos, fornecendo infraestrutura compatível e através do fomento à cultura, 

traduzida, por exemplo, na criação de teatros, bares, restaurantes e constante promoção de eventos 

na área (SOUZA, 2004). 

Apesar disso, que essa nova vitalidade tem como contraponto a dinâmica peculiar que o 

bairro possui durante o dia mediante ao funcionamento diversificado de comércio atacadista, 

bancos, repartições públicas, funcionamento do porto. 

No caso da Ribeira, especificamente, várias iniciativas norteiam o local por parte do poder 

público, desde a recuperação de fachadas até a promoção de eventos culturais. O Projeto Viva 

Ribeira, o Projeto Fachadas da Rua Chile, a reformulação da Praça Augusto Severo e da rodoviária 

(Figura 10), o Largo do Teatro Alberto Maranhão e o Projeto do Canto do Mangue (VELOSO, 2011) 

são algumas dessas iniciativas. O fomento à cultura e o incentivo à reabilitação do bairro são os 

carros-chefe de propostas de renovação por parte do poder público. Essa afirmação é confirmada 

por meio da análise das legislações incidentes no bairro, que alteram gabaritos, criam condições de 

instalação de novas moradias e estabelecem contrapartidas (item seguinte). 

O fomento à cultura é observado na realização de eventos que movimentam o circuito 
8cultural, como, por exemplo, a Casa da Ribeira . Esse centro cultural, que tem espetáculos dos mais 
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7 Área de Renovação Urbana é entendida como sendo o setor do bairro da Ribeira que reúne condições de maior 
adensamento e uma consequente otimização da infraestrutura existente no bairro (IBAM, 2010).

8 Informações baseadas no site http://www.casadaribeira.com.br



variados, com preços populares, é localizado em um casarão do ano de 1911 (Figura 9), que 

originalmente foi uma hospedaria, mudou para uma oficina e, posteriormente, para uma padaria 

(sendo uma das mais famosas da localidade). Por fim, transformou-se em loja de material de 

construção, até finalmente abrigar a Casa da Ribeira (Figura 10). Outro exemplo de evento cultural é 

o Buraco da Catita (figura 11), que é um movimento alternativo que reúne intelectuais, boêmios e 

artistas das mais diversas categorias, com eventos culturais de samba e chorinho e recitais de 

poesias, tornarem-se um atrativo para os diferentes públicos. O Buraco da Catita, que é o nome do 

espaço, onde o grupo de músico toca surgiu em abril de 2008, está localizado na esquina da Rua 

Câmara Cascudo com a Travessa José Alexandre Garcia. O evento faz parte de um movimento 

cultural maior, pela revitalização do “nosso centro histórico", explica Marcelo Tinôco, arquiteto, 

professor e um dos músicos fundadores do grupo (VELOSO, 2011).

C
A

P
ÍT

U
LO

 2

51

Figura 9. Fachada da Casa da Ribeira em 1911.
Fonte: www.casadaribeira.com.br.



Figura 10. Fachada da Casa da Ribeira em 2011.
Fonte: www.casadaribeira.com.br.

Figura 11. Buraco da Catita.
Fonte: http://buracodacatita.blogspot.com.
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Como mencionado anteriormente, o processo de renovação também é pautado pelas 

novas moradias que são construídas, favorecidas pela nova legislação. No tocante ao bairro, essas 

moradias são representadas pelos condomínios de alto padrão. De certa forma, os novos 

empreendimentos são beneficiados pela infraestrutura preexistente, pois a inexistência da 

infraestrutura tornaria inviável a implantação desses empreendimentos, e  também por um preço de 

terreno abaixo dos praticados no bairro vizinho elitizado. Novos empreendimentos vão conferindo à 

Ribeira uma nova dinâmica (Figura 12). Na perspectiva de Veras (2003 apud ROSETA, 2000), a 

produção dos arranha-céus deve ser vista como resultante de cálculos que buscam obter 

rentabilidade máxima, tornando a construção um negócio que extrai lucros e renda ao mesmo tempo 

da produção do espaço, da localização da imagem e do status. 

Segundo Carlos (2011), existe uma aliança entre o mercado imobiliário e o setor produtivo 

na construção do novo espaço. No entanto, para que essa aliança se consolide, ainda é preciso 

existir um terceiro fator: uma infraestrutura moderna. Nesse contexto, destaca-se o papel do Estado. 

As suas ações no espaço é que vão produzir as infraestruturas que subsidiarão as novas atividades 

produtivas (ex: ampliação de avenidas, construção de pontes, reformas em ruas etc.). Lojkine afirma 

que o papel do Estado vai além de subsidiar essas infraestruturas:

[...]  Intervém para minimizar os conflitos e os efeitos negativos gerados pelas 

contradições sociais do sistema de produção capitalista dominante e atender a 

interesses de grupos sociais específicos. Essa abordagem adaptativa não é 

suficiente para compreender o papel do Estado, ao revelar o caráter 

contraditório das condições gerais de produção e estabelecendo que a 

necessidade de desenvolver a socialização das forças produtivas materiais e 

humanas responde a necessidade oposta, que o capitalismo tem de subordinar 

o crescimento econômico unicamente à valorização do capital. ( 

LONJKINE,1981, p.171)
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´

Autores, como Arantes (2000), entendem que esse uso capitalista camufla os interesses do 

sistema capitalista nas cidades. As verdadeiras intenções  seria, na realidade, a de estabelecer uma 

invasão, a reconquista das camadas afluentes ao centro das cidades. Por outro lado, autores como 

Fernández (2001), assumem que esses empreendimentos trazem benefícios consistentes à 

localidade, pois eles geram novas funções, demandam novas estruturas e reconfiguram os 

processos socioespaciais. Segundo Fernández (2001, p. 201), o objetivo da revitalização dos 

decadentes centros históricos é claro: 
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Figura 12. Construções de novos empreendimentos no bairro da Ribeira.
Fonte: Autora, 2010.



[...] Aprimorar a cidade, recompor seu tecido urbano, aproveitar as sinergias que 

a 'velha cidade' criou e, com acréscimo, melhorar de maneira intencional, por 

meio do reequipamento e da requalificação espacial e social, a preciosa e 

magnífica estrutura urbana preexistente. No fundo, atendem ao velho 

paradigma que deve presidir qualquer modelo considerado de desenvolvimento 

sustentável: crescer para melhorar. 

O papel do Estado, seja na área histórica ou de renovação, é fundamental para a construção 

de uma cidade justa. Ele visa estabelecer estratégias, não somente do ponto de vista empresarial 

mas, fundamentalmente, social, entendendo o bairro não apenas como área estratégica para os 

investimentos. As políticas devem promover a continuidade de planos que almejem uma 

funcionalidade econômica, social e cultural para todo o conjunto da sociedade.

2.2  Aspectos legais e dinâmica imobiliária

No que concerne aos aspectos legais que norteiam o bairro da Ribeira, será abordado como 

se configura a dinâmica socioespacial do bairro a partir da atuação dos instrumentos de 

ordenamento urbano no âmbito legal, A existência dos instrumentos urbanísticos especiais permitiu 

que o bairro da Ribeira fosse delimitado de maneira a potencializar e direcionar seus usos, 

permitindo que mesmo ao longo dos anos, fosse preservada a sua história concomitantemente ao 

uso do solo variado (residencial, serviços, comércio e institucional). É importante destacar que, 

apenas no ano de 2010, o bairro foi reconhecido como patrimônio nacional e tombado pelo Instituto 

de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural (IPHAN), embora desde os anos de 1980, a legislação 

municipal já tivesse identificado o bairro como zona de preservação histórica (ZEPH).

As delimitações dessas áreas trazem consigo pesos diferentes no tocante aos seus efeitos 

no espaço incidente, as sobreposições tinham interesses diferentes e são formuladas em épocas 

diferentes. Por exemplo, a zona especial de proteção histórica (ZEPH) estabelecida pela Lei 
o 

municipal n 3.942, de 09 de julho de 1990, tinha como proposta a preservação de sítios históricos 

pautados nos seus valores históricos, arquitetônicos, culturais e paisagísticos. No contexto de sua 

criação, alguns consideraram que a Lei promoveu certo “congelamento” do bairro; no entanto, 

salienta-se que, outros, no entanto, acharam que, se a lei não estivesse em vigência, talvez tivesse 

banido uma significativa descaracterização.

Qualquer alteração na área só seria permitida com autorização prévia do órgão de 
0 preservação histórica do município, premissa que foi estabelecida pelo artigo 5 da referida Lei. (A 
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0 
zona especial portuária (ZEP) foi criada pela Lei n 3.175/84, no mesmo período, separando a parte 

histórica da área reservada às exportações do estado. Em 1992, a ZEP foi regulamentada pela Lei 

4.069/1992, que, dentre as suas diligências, estabelecia o zoneamento e o uso do solo junto com as 

prescrições urbanísticas, subdividindo a zona em duas áreas: subzona de atividades portuárias e 

subzona de atividades múltiplas (LEI 4.069/1992 in NATAL, 2009)

o
Em 1994, foi estabelecido a Lei Complementar n  07/1994, que dispunha sobre o Plano 

Diretor de Natal. De acordo com a pertinência do presente trabalho, ressaltamos que, em razões, 

dessa lei foram criadas as áreas especiais que eram representadas pelas porções da zona urbana, 

podendo ser em zonas adensáveis ou não, uma vez que, contariam com sua própria norma 

específica para uso e ocupação. Elas se dividiam em área de controle de gabarito, área de operação 

urbana e área de interesse social (NATAL, 1994, art. 22). 

A área de operação urbana contempla os bairros da Ribeira e da cidade Alta. De acordo com 

o artigo 24 do PDN

Área de Operação Urbana é aquela que, embora passível de adensamento, 

apresenta valores histórico-culturais significativos para o patrimônio da cidade e 
o

que carecem de formas de recuperação e revitaliza (NATAL, 1994, art. 24 ).

A Lei 4.932, de dezembro de 1997, regulamentou a Operação Urbana Ribeira, cuja 

pertinência nessa discussão é a espacialização de sua área de intervenção e seus desdobramentos 

atuais. Por essa razão, aborda-se também a Lei n. 079/2007, que instituiu uma novamente a Lei de 

Operação Urbana.

De acordo com a Lei da Operação Urbana Ribeira (OUR), a área de atuação determina-se 

da seguinte maneira: área de recuperação histórica (ARH), área de renovação urbana (ARU) e área 

adensável (LEI 4.932 /1997 in NATAL, 2007). Essa subdivisão representou no bairro uma 

“ferramenta” estratégica para seu uso e sua ocupação. Ainda no tocante às subdivisões de áreas, 

observa-se também que, no plano diretor de 2007, foi criada uma zona especial de interesse 

histórico (ZEIH) com perímetro mais amplo do que o da ZEPH, abrangendo a totalidade dos bairros 

da Cidade Alta e da Ribeira. Entretanto, não são perceptíveis os efeitos práticos da criação da nova 

zona especial, pois o plano apenas afirma que os imóveis nela localizados “são passíveis de 
9aplicação do direito de preempção ” (IBAM, 2010). 
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oferecido à venda no mercado. Ver site http://www.polis.org.br/download/149.pdf



Em suma, todos esses instrumentos tendem a direcionar o uso e ocupação do solo, 

compreendendo “barreiras” legais que determinam a ocupação dentro da área histórica da Ribeira e 

permitem, por seu turno, a intensificação do uso do solo nas áreas imediatamente contíguas (ARU e 

Adensável). Nessas duas áreas, ocorre à renovação urbana via mercado imobiliário residencial. O 

Mapa 2, apresenta espacialização de legislações, referentes a zona de proteção histórica, zona de 

interesse histórico, zona especial portuária e sua proximidade com o eixo de estudo no bairro, a 

Avenida General Cordeiro de Farias.

C
A

P
ÍT

U
LO

 2

57



MAPA 2



10 Informações fornecidas por telefone, pelo Engenheiro Ringo da CAERN no dia 07 de fevereiro de 2012.

Somando-se a esses elementos, temos a instituição da Outorga Onerosa e do Direito de 

Construir com a previsão de aplicação de outros instrumentos da política urbana, consagrados no 

Estatuto da Cidade (IBAM, 2010). Esses instrumentos representam pilares significativos na 

configuração socioespacial da Ribeira. Na sua elaboração foram definidos os principais usos e 

prescrições urbanísticas:

O uso e ocupação do solo serão submetidos às capacidades de infra-estrutura 

urbana instalada, compatibilizadas as condições de meio ambiente, 

considerando-se assim, áreas na qual podem ser intensificadas e outras onde 

podem ser limitadas. (NATAL, 1994, p.2). 

Esse princípio permanece após a revisão da Lei de OUR em 2007; entretanto, de acordo 

com relato de técnico da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), ao 

menos no bairro da Ribeira, esse discurso não se aplica à realidade. No eixo da Avenida General 

Gustavo Cordeiro de Farias, a quantidade de empreendimentos que vêm sendo instalados não é 

proporcional à infraestrutura de saneamento existente, o que implica em transtornos, principalmente 

para os moradores circunvizinhos. Para o empreendimento se instalar na localidade, a empresa 

solicita à CAERN um termo de viabilidade e, concomitantemente, assina um termo de compromisso, 
10por meio do qual são acordados alguns pré-requisitos a serem seguidos pelo empreendedor , uma 

das quais é a construção de sistema de coleta exclusiva de esgoto ou melhorias no tocante à 

escavação de poços, contemplando a circunvizinhança.

A concentração de novos edifícios ao longo da Avenida General Cordeiro de Farias faz parte 

de um processo macro de renovação urbana que vem acontecendo no bairro, pelo menos nos 

aspectos urbanísticos, uma vez que é nessa região onde há uma relevante concentração de 

construções verticalizadas. Um dos pilares da renovação por parte do poder público é a habitação, o 

que, de fato, pode ser verificado empiricamente. O processo de demolição também é inerente à 

proposta de renovação, o que é de muita importância, principalmente quando se está tratando de 

uma localidade com características que lhe configuram a titulação de centro histórico. Convém 

ressaltar também que o número de demolições é pequeno diante das construções, o que, 

provavelmente, deve-se ao fato de a área ser de restrições, devido ao tombamento. Segundo a 

Tabela 1, são 696 novas unidades em apenas seis empreendimentos, ou seja, trata-se de um 

número bastante significativo de novas unidades residenciais para um bairro que tem apenas 1327 

unidades imobiliárias (SEMUT, Cadastro IPTU, 2009) e 631 domicílios particulares permanentes 

(NATAL, 2009). No Mapa 3 que mostra o avanço da verticalização, a dimensão do processo.

C
A

P
ÍT

U
LO

 2

59



AR
 

AV. TAV
ES DE LIRA

A
.

 
 C

A
X

IA
S

V
 D

U
Q

U
E

D
E

AV. GENERAL GUSTAVO 
CORDEIRO DE FARIAS

PETRÓPOLIS

CIDADE ALTA

ROCAS

ROCAS

SANTOS 
REIS

R
IO

 P
O

T
E

N
G

I

A
V
. 
D

E
O

D
O

R
O

A
V

. 
R

IO
 B

N
C

O
R

A

R. JUVINO BARRETO

MAPA 3

ÁREA ADENSÁVEL

ÁREA DE RENOVAÇÃO URBANA

ÁREA DE RECUPERAÇÃO HISTÓRICA

ÁREA DE VERTICALIZAÇÃO 

2

3

1

4

5

6

7

8

2

3

1

4

5

6

7

8

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

TEATRO ALBERTO MARANHÃO

CAIS TAVARES DE LIRA

PRAÇA JOSÉ DA PENHA

PRAÇA SEN. JOÃO CÂMARA 

PORTO

CANTO DO MANGUE

FONTE: SEMURB, ADAPTADO PELA AUTORA



C
A

P
ÍT

U
LO

 2

61

Apenas dois dos seis empreendimentos investigados neste trabalho estão fora da Avenida 

General Gustavo Cordeiro de Farias, segundo dados do IBAM (2010). O quarto e o quinto alvarás 

estão localizados na Rua Domingos Sávio e na Rua Sachet, respectivamente. Somando-se a isso, 

tem-se também o recém-construído edifício João Olímpio Filho, o mais alto da cidade, com 43 

pavimentos, também localizado na referida avenida, fora da área de proteção histórica, mas incluso 
11na área de renovação urbana . O número de novas unidades é bastante alto, o que, contradizendo o 

pequeno número de licenças, indica grande dinamismo, ainda que se saiba que, eventualmente, 

projetos licenciados possam não vir a ser executados (IBAM, 2010). Na Figura 15 é possível ver a 

simulação de um panorama da área com as construções, algumas das quais já em processo de 

construção.

11 Área de renovação urbana é entendida como sendo o setor do bairro da Ribeira que reúne condições de maior 
adensamento e uma consequente otimização da infraestrutura existente no bairro.(IBAM, 2010).

Figura 13. Simulação da possível construção dos empreendimentos da área.

Fonte: Elaborado pela autora baseada em dados do IBAM, 2010.
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Para Carlos (2011), esse tipo de dinâmica, imobiliária constitui-se em um elemento da 

economia que se torna evidente na mobilização da riqueza fundiária e que influi no processo do 

capitalismo financeiro, refletindo no ciclo de produção, em especial na construção civil. Observa-se, 

no bairro da Ribeira, que as ações do mercado imobiliário estão concentradas ao longo da Avenida 

General Cordeiro de Farias (Figura 14). Essa via está localizada em uma área de renovação, 

distante do centro histórico, o que a torna passível de construções, pois está inserida no perímetro 

da operação urbana, cujo bairro limítrofe, Petrópolis, é uma área nobre da cidade. Isso mostra que o 

processo de renovação é seletivo, ao menos por parte do mercado imobiliário. Esse processo, 

Tipo de 

documento

Data de 
expedição 

Tipo de uso Atividade 
residencial

Número de 
pavimentos

Área Número 
de 

unidade

Alvará de 
ampliação

 
26/11/07

 

Misto

 

Residencial 
comercial

 
27

 

10.034.18

 

98

Alvará de 
ampliação

 01/12/08

 

Residencial

 

Unifamiliar

 

3

 

230.2

 

1

Alvará de 
ampliação

 03/12/09

 

Residencial

 

Unifamiliar

 

3

 

181.92

 

1

Alvará de 
Construção

 11/03/08

 
Institucional

 
Urbanização

 
_

 
887,41

 
_

Alvará de 
Construção

 2/07/08
 

Residencial
 

Multifamiliar
 

31
 

8.742,46
 

27

Alvará de 
Construção

 
27/04/10

 
Residencial

 
Multifamiliar

 
32

 
14.488,27

 
107

Alvará de 
Construção 

30/07/09
 

Não 
Residencial 

Posto de 
Combustível  

1
 

359,02
 

1

Alvará de 
Construção 

23/07/09 Residencial Multifamiliar  23  22.230,54  240

Alvará de 
Construção 

23/10/09 Residencial Multifamiliar  18  5.432,85  58

Alvará de 
Construção 

25/06/08 Residencial Multifamiliar  35  19.417,16  168

Alvará de 
Construção

 

12/03/08 Residencial Unifamiliar  1  74,72  1

Alvará de 
Construção

 

12/03/08
 

Residencial
 

Unifamiliar
 

1
 

80
 

1

Alvará de 
demolição

 

12/03/08
 

Residencial
 

Unifamiliar
 

1
 

97,02
 

1

Alvará de 
demolição

 

5/08/08
 

Não 
Residencial

 

Comercial
 

1
 

4.372,57
 

1

Alvará de 
muro

 

6/03/09

 

Residencial

 

Unifamiliar

 

1

 

131,62

 

1

Alvará de 
Reforma

 

23/11/09

 

Não 
Residencial

 

Sindicato

 

2

 

301

 

1

Alvará de 
Construção

20/07/11 Residencial Multifamiliar 20 5.776,24 16

Total - - - - 76.085 696

Tabela 1. Alvarás de construção e demolição emitidos de 2007 a 2011.

Fonte: Elaborado pela autora baseada em dados da SEMURB apud IBAM, 2010; 
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12 13
segundo a superintendente do IPHAN , Jeane Nesi , tem aspectos preocupantes, principalmente 

quando visto como proposta de renovação do bairro. Para ela, é uma lástima que o tombamento do 

bairro tenha chegado após as licenças terem sido concedidas. Em seu depoimento, é possível 

perceber seu descontentamento com esse processo:

É claro que você levar habitação para o centro histórico (não dessa forma tão 

verticalizada) é muito importante. Nenhum bairro revitaliza sem habitantes, não 

adianta ter infraestrutura, boemia, comércio durante o dia e não ter gente pra 

viver, morar, circular, pois é isso que traz a segurança, iluminação, serviços... É 

gente para morar na Ribeira, e não construir “castelos” em volta. 

Outro fator preponderante para esta análise são as datas desses alvarás, todos eles 

emitidos a partir de 2008, ou seja, após a vigência da lei de operação urbana 082/2007 e após a 

deflagração da crise financeira americana e internacional. A Lei de Operação Urbana da Ribeira, 

apesar de ser frágil em alguns aspectos, como analisada mais à frente, influenciou, direta e 

indiretamente, a instalação de empreendimentos nessa localidade. Um exemplo dessa influência 

Figura 14. Novas moradias no bairro da Ribeira concentradas na Av. General Gustavo Cordeiro de Farias.
Fonte: Autora, 2012.

12 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

13 Informações concedidas em entrevista realizada em 09/2011.
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está nos aspectos viários do bairro. Ocorreu a implantação do Projeto de Reorganização do sistema 

viário da Ribeira, elaborado pela STU, o disciplinamento e a realocação de estacionamentos, 

terminais e garagens de ônibus. Dessa forma, evitou-se o conflito com bens culturais tombados ou 

outros de importância histórica. Foi também feita a reorganização do canteiro da Avenida Duque de 

Caxias, com o deslocamento da parada de ônibus da Praça José da Penha (IBAM, 2010).

Na Lei de Operação Urbana, também foram estabelecidos limites para a materialização da 

dinâmica que se estabeleceu no bairro ao longo dos anos. Na discussão local dessa lei, é 

perceptível a influência de modelos adotados nacional e internacionalmente, principalmente no 

tocante ao fator preponderante que norteia a lei, que são as parcerias público-privadas. Sobre essas 

parcerias, Maricato e Ferreira (2002) fazem uma análise empírica, em um contexto geral, que pode 

auxiliar na compreensão dos processos que ocorrem no bairro da Ribeira. Eles afirmam que

A lógica está na possibilidade do Estado, pelo seu poder regulador, trabalhar 

com incentivos que tornem a participação direta nas melhorias urbanas – 

através do pagamento de contrapartidas – atrativa para a iniciativa privada. 

(MARICATO; Ferreira,2002 p.4)

No caso específico do bairro da Ribeira, segundo relatório do Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal (IBAM, 2010), pode existir uma dicotomia na experiência da Operação 

Urbana Ribeira. Por um lado, está é relevante por ter um caráter pioneiro e porque, direta ou 

indiretamente, vem desempenhando a função de contribuir para a manutenção da questão do 

patrimônio histórico na pauta das políticas públicas municipais. É perceptível a tênue relação entre a 

atuação do mercado imobiliário e as diligências do poder público na área em questão. Há uma 

distância entre a elaboração da lei no gabinete, em que a cidade é pensada como uma cidade justa e 
14

diversa , e prática, em que a cidade se materializa em torno dos interesses de poucos. Autores 

como Pessoa e Bógus (2007, p.2) contribuem para esse debate em torno da aplicação das leis, com 

a defesa da seguinte posição:

Observa-se que os projetos de renovação urbana estão, via de regra, se 

voltando, cada vez mais, aos interesses privados do mercado imobiliário, 

fundiário e financeiro, atuando, primordialmente, em benefício das elites 

dominantes e do capital. 

14 Estabelece o Plano Diretor de Natal, de 1994: “O pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade, visando garantir um uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do seu território de forma a 
assegurar a todos os seus habitantes em condições de bem-estar e segurança, conforme dispõe os artigos 118 e 119 da 
Lei Orgânica do Município de Natal” (incluso na Lei Complementar nº 07/94 art. 2º).



 Outro aspecto a ser ressaltado é tratado na obra de Preteceille (1994): a apropriação cada 

vez mais exclusiva dos espaços mais valorizados, atendidos pelas funções que fornecem maior 

lucro. É notório, não apenas em Natal, como, muitas vezes através de subterfúgios, o mercado 

imobiliário encontra na própria legislação formas de driblar os seus princípios, ou melhor, formas de 

potencializar o uso do solo e aumentar a sua lucratividade. Adquirir um empreendimento no bairro da 

Ribeira é usufruir dos mesmos benefícios de morar em Petrópolis, bairro nobre da cidade de Natal, 

pagando por um metro quadrado mais barato. A constatação é das construtoras e imobiliárias. O 

presidente da construtora Capuche, Edson Matias, afirma que, por essa razão, a Ribeira tem sido 

muito procurada. Em suas palavras, comenta: “A Ribeira estava adormecida e agora voltou a ser 

'moda', com empreendimentos de alto padrão”. O diretor-técnico da Construtora Paiva Gomes, 

Ricardo Paiva, também concorda com o fato de que a proximidade com o bairro de Petrópolis ter 

contribuído para a valorização da Ribeira (TRIBUNA DO NORTE, 8 de novembro  2009).

A relação entre o mercado imobiliário e o poder público pode criar e recriar formas no 

espaço, implicando em consequências de difícil mensuração, uma vez que, o mesmo processo 

pode ter diferentes conotações para as duas esferas (pública e privada). Por exemplo, para o 

mercado imobiliário, a renovação urbana, pode ser concebida como a chegada de empreendimento 

de alto padrão, estilo condomínio fechado, direcionado para um público de alto poder aquisitivo, com 

uma consolidada arquitetura defensiva, o que não implicaria necessariamente na renovação do 

espaço no qual o processo estará se instalando, afinal não estaria sendo favorecida a sua inserção 

no entorno imediato. Por outro lado, do ponto de vista do poder público, seria uma tentativa de trazer 

uma nova dinâmica para a localidade, através da promoção de novas infraestruturas, que são 

conhecidas como intervenções urbanas. Esse aspecto será discutido mais adiante.

2.3  A Lei de Operação Urbana da Ribeira: debates em torno de uma ideia.

A Lei de Operação Urbana é foco de várias controvérsias no tocante à sua implementação 

no bairro da Ribeira. Avalia-se, no entanto, que o grande impasse que norteia a lei são as 

circunstâncias nas quais ela é abordada. A gestão vigente torna-se a grande responsável pela 

aplicação da lei, ou seja, ela passa a ser direcionada de acordo com interesses que tendem a variar 

de gestão para gestão. A operação urbana é regulamentada, desde 1997, pela Lei 4.932/97 e teve a 

sua primeira revisão instituída pela Lei 079/2007. Quando foi formulada em 1997, a lei almejava criar 

condições favoráveis para atrair novos investimentos na área, o que, na prática, alavancaria um 

processo de recuperação e revitalização do conjunto arquitetônico e urbanístico do bairro. A lei 

ficava restrita ao bairro da Ribeira. Toda a área da Ribeira é adensável, porém com distintos 

controles de gabarito. O que ocorre é que a lei divide o bairro em três áreas: uma de recuperação 
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histórica, outra de recuperação urbanística e outra caracterizada como adensável (nas quais 

gabaritos de até 90 metros são permitidos).

Todas as três áreas têm coeficientes de adensamento variando de 3.5 até 4.0, o que as 

torna adensáveis. Na zona de recuperação histórica, no entanto, existem mais restrições para 

edificar. Na zona adensável, é liberado o coeficiente para construção de até 4.0 (no caso, com 

contrapartidas exigidas por lei). No Quadro 1, encontram-se características das referidas áreas que 

permite compreender o porquê da gradação do potencial construtivo que vai da área histórica (muito 

menos potencial) passando pela área de renovação (um pouco mais) e indo  até a adensável. O 

Mapa 3 mostra os limites das três áreas, assim como a atuação da lei de operação urbana e o 

avanço do processo de verticalização. 

Entretanto, com a revisão da lei em 2007 (Lei 079/07), foram previstos os incentivos fiscais e 

a ampliação do potencial construtivo, especialmente na Área de Renovação Urbana e na Área 

Adensável. Além disso, a revisão determinou que houvesse a instituição da Operação Urbana 

Consorciada, o que, nesse caso, permitia que os recursos auferidos com a Outorga Onerosa e com 

o Direito de Construir arrecadados na área pudessem ser aplicados no bairro, exclusivamente na 
15

área da operação, contribuindo, assim, para a implementação das ações previstas na Lei 079/07 .

Na revisão, houve mudanças nas prescrições urbanísticas, em especial nos bairros 
16

vizinhos , com efeitos diretos sobre a produção imobiliária pois, ao reduzir o potencial de bairros 

 

Quadro 1. Características das áreas delimitadas pela Lei de Operação Urbana.
Fonte: Lei 079/2007.

Área de Recuperação 
histórica

Localidade do bairro da 
Ribeira que guarda 
sítios e edificações de 
importância cultural, 
histórica e 
arquitetônica, que, em 
parte, está coberto pela 
Zona Especial de 
Preservação Histórica - 
ZEPH, definida na Lei 
3.942, de 9 de julho de 
1990.

Área de Renovação 
urbana

Área do bairro da 
Ribeira que reúne 
condições de maior 
adensamento, embora 
com coeficientes 
menores do que na 
Área Adensável, e 
consequente 
otimização da 
infraestrutura existente 
no bairro. 

Área Adensável

Refere-se à delimitação 
da área de intervenção 
da Lei de Operação 
Urbana, de acrodo com 
o Plano Diretor de Natal 
- PDN, para o bairro. 

15 Lei complementar municipal 079/2007.

16 Especificamente ocorreu a redução dos coeficientes construtivos, mesmo dentro das faixas adensáveis.
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(valorizados) na região leste, reposicionou a estratégia das empresas em buscar novos terrenos, 

mais baratos, em áreas contíguas – no caso, a Ribeira.

 No período de vigência do Plano Diretor de 1994, a prescrição urbanística que fazia 

referência ao coeficiente de aproveitamento nos bairros de Petrópolis e Tirol era de 5,5 e o da Ribeira 

era de 3,5 vezes a área do terreno, o que, por seu turno, significava 15 ou mesmo 30 apartamentos a 

mais, dependendo do empreendimento e do lote. Quando houve a revisão do Plano Diretor (em 

2007) e, posteriormente, da Operação Urbana Ribeira, ocorreu uma inversão de valores no tocante 

a esse potencial, isto é, nos bairros de Petrópolis e Tirol, o coeficiente de aproveitamento passou a 

ser 3,5 e, na Ribeira, 4,0, na Área Adensável (Quadro 2). 

Como o preço da construção em si não muda, devido à similaridade dos projetos ofertados, 

voltados à classe média alta os construtores não teriam prejuízo. Observa-se, no entanto, uma 

mudança na prática: como os índices se tornaram mais restritos nos bairros vizinhos, sendo o preço do 

terreno inferior na Ribeira (trata-se de uma área com muitos galpões, desativados com a reestruturação 

das atividades portuárias), houve uma intensificação na construção vertical no bairro (Natal, 2009).

A Lei de Operação Urbana Ribeira, originariamente, não contempla só as prescrições 

urbanísticas, tendo objetivos mais amplos (Quadro 3).  

Área
 

Coeficiente de 
Aproveitamento  

Gabarito
 

Recuperação histórica 3.5 7,5m  

Renovação urbana 3.5 90,0m  

Adensável 3.5 (a) até 4.0 (b)  90.0m  
(a) Aplicado em casos que a empresa execute em contrapartida, obras listadas no  quadro de 
obras, em paralelo ao empreendimento proposto, no mínimo três vezes a outorga onerosa 
devida. 
(b) Aplicado em que a empresa execute, unidades residenciais para faixa de renda média ou 
baixa, correspondendo a 50% das habitações requeridas, salienta-se que não precisa ser no 
mesmo lote ou na mesma edificação.

 
Quadro 2. Índices de prescrições urbanísticas.
Fonte: Adaptado pela autora, baseada na lei 079/2007.

Quadro 3. Objetivos da Lei de Operação Urbana, criada em 1997.
o Fonte: Quadro elaborado pela autora, baseada em dados da Lei Complementar n 079/2007.

Ø
 

Definição de prescrições urbanísticas específicas para o perímetro da Operação.
 

Ø Previsão de parâmetros urbanísticos que dependem de contrapartidas dos 
beneficiários para serem exercidos. 

Ø Criação de Comitê de Gestão e Escritório  Técnico.  

Ø Criação de fundo específico da operação.  

Ø Vigência da lei: de 6 anos. 

Ø
 

Previsão de revisão: a cada 3 anos.
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Dentre os objetivos mencionados acima, a criação de um comitê de gestão ficou pendente, 

assim como a criação do fundo específico da operação, fatores que, segundo relatório do IBAM 

(2010), para muitos críticos, foram preponderantes que justificaram a falta de eficácia da lei. No ano 

de 2007, ensejava-se criar um novo formato de lei (OUR), de maneira que permitisse atingir todo o 

centro histórico de Natal, pois toda a localidade tem importância significativa culturalmente, isso 

significaria, na prática, para institucionalização de lei, isso significa haver uma relação estreita entre 

renovação e preservação. Em meio a revisões e decisões de diferentes naturezas, atualmente 

temos um panorama cercado de acordos e propostas entre o poder público e a esfera privada que se 

materializam através das contrapartidas previstas na legislação, por exemplo, no tocante à 

habitação social.

17 De acordo com depoimento de Daniel Nicolau , os empreendimentos que se instalam no 

trecho da Avenida Cordeiro de Farias, no bairro da Ribeira, uma área adensável, podem usar o 
18

potencial máximo, até 4,0. Entretanto, esse potencial “a mais”  só poderá ser utilizado na área de 

Renovação Urbana se o empreendedor privado aceitar oferecer contrapartidas como, por exemplo, 

construir habitação de interesse social – para público diverso do seu próprio empreendimento.

Um exemplo dessa contrapartida é o caso da Construtora G5, mostrado mais adiante, que 

está construindo, no mesmo lote, apartamentos de luxo e apartamentos para um público que ganha 

até dez salários mínimos. 

Em relação às outras formas de contrapartida, o relatório do IBAM (2010) assevera que,

Numa lógica mais convencional, as contrapartidas serão cobradas no processo 

de licenciamento de cada empreendimento e assim serão computadas na conta 

da operação aos poucos. Tais contrapartidas poderiam ser em obras ou em 

recursos financeiros, o que parece mais adequado numa operação ampla, cujo 

projeto urbanístico é aberto e será detalhado no processo de execução da 

operação. O Estatuto da Cidade prevê, ainda, a possibilidade de emissão, pelo 

Município, de certificados de potencial adicional de construção (CEPAC) a 

serem convertidos em direito de construir na área da operação. Com isso, é 

possível o Município antecipar recursos com a venda de tais certificados que, no 

formato mais convencional, só seriam viabilizados no momento do 

licenciamento de cada empreendimento. (IBAM, 2010, p.50).

17 Arquiteto da SEMURB que trabalhou na revisão do Plano Diretor Municipal. Entrevista realizada em 2 de março de 2012.

18 O coeficiente de aproveitamento básico em Natal é 1,2 desde 2007.
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Em meio aos investimentos imobiliários concentrados no bairro da Ribeira e, 

simultaneamente, ao seu recente tombamento, procura-se compatibilizar seus usos. A vigência da 

operação urbana colabora para a articulação de diversas iniciativas em favor do Centro Histórico de 

Natal. Por outro lado, existe o problema da gestão, visto que há mais de uma década de operação, o 

poder público ainda não conseguiu estruturar uma base institucional específica e consolidada para a 
19gestão da área da Operação Urbana Ribeira. Marcelo Tinôco afirmou  que uma fragilidade da lei é a 

falta de projeto urbanístico para a área, o que culmina na limitação de investimentos por parte da 

iniciativa privada, que, não visualizando efeitos concretos em relação à ação do poder público, fica 

receosa de realizar investimentos. A promotoria que também participou da audiência pública reforça 

a afirmação do professor quando afirma: “O tombamento ocorreu há um ano e não houve 

revitalização. Quem quer empreender sem ter perspectiva de como ficará o bairro? Se houvesse um 

projeto, o bairro seria valorizado histórica e culturalmente”. De acordo com estimativas da SEMURB, 

50% dos imóveis na região estão desocupados (TRIBUNA DO NORTE, 23 de dezembro 2011).

Em outras palavras, não basta apenas existir a lei; é preciso que nos condicionantes que 

permitem a sua gestão ocorram perspectivas práticas para a aplicação de seus instrumentos. A 

dinâmica no bairro da Ribeira, na realidade, após uma análise das prescrições urbanísticas 

impostas pela lei, leva-nos a perceber que a dinâmica atual não é fruto apenas do interesse 

renovado no bairro histórico, mas sim um dos efeitos, que acontece como forma de 

“transbordamento” do bairro vizinho: Petrópolis.

O contraponto gerado nessa situação está em torno, principalmente, de como essas novas 

dinâmicas irão inferir futuramente na paisagem do bairro. Afinal, teoricamente, esse 

“transbordamento” tem um limite claro para sua finalização, devido à legislação incidente no bairro, 

no tocante à proteção histórico-paisagística. 

19 Professor da UFRN, em audiência pública sobre a Operação Urbana Ribeira, no dia 23 de dezembro de 2011.
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3
CAPÍTULO 3

Intervenções urbanas no bairro da Ribeira: 
renovação e verticalização.



3. Intervenções urbanas no bairro da Ribeira: renovação e verticalização

As intervenções podem ter caráter estrutural (obras vinculadas a estradas, melhorias de 

infraestruturas de suporte) ou funcional (construções de áreas de lazer, entretenimentos e 

estruturas para abrigar serviços), impactando diretamente na configuração socioespacial de uma 

localidade. É perceptível que essas intervenções trazem consigo melhorias para o bairro; no 

entanto, é necessário verificar em que medida essas melhorias acontecem. Essas intervenções 

estão direta ou indiretamente relacionadas a programas que estimulam o uso habitacional do bairro. 

No Quadro 4, apresentamos pontualmente alguns desses programas, dentre os quais o Rehabitar, 

que data de 2002 e tinha como fundamento principal o estímulo ao uso habitacional, ou seja, visava 

recuperar as edificações para poder servir novamente de moradia. 

Para reforçar esse programa, surgiu o Perímetro de Reabilitação Integrada-PRI/Ribeira, 

que definiu quais são as áreas de atuação, vislumbrando a real ocupação das áreas centrais 
20

inseridas no próprio bairro. Segundo o artigo 38 da lei 079/2007 , 

Já o PRAC-Ribeira (Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais) estava mais 

voltado à comunidade que ainda reside no bairro, tentando resgatar a autoestima da população. Isso 

não se restringia apenas à população local, mas também tentava atrair pessoas de outros bairros, 

com o incentivo à abertura de bares, teatros e produção de eventos na área. Plano de Ação da 

Cidade de Natal Cidades Históricas (PAC) surgiu com a atuação do IPHAN na localidade, visando à 

recuperação e preservação do sítio arquitetônico, além de várias outras ações vinculadas ao centro 

histórico, com financiamento pelo governo federal (VELOSO, 2011).

O Quadro 5 mostra que as intervenções, executadas ou não, pertencem a esferas 

diferenciadas, de urbanísticas a culturais. É pertinente ressaltar  que essas intervenções, direta ou 

indiretamente, têm reflexos nas novas formas espaciais que chegam ao bairro. Afinal, sem uma 

estrutura consolidada, dificilmente uma localidade seria alvo de instalação de condomínios 

residenciais de um relevante padrão de consumo. No entanto, os novos usos culturais estão muito 

longe de atrair pessoas em todos os horários e dias da semana, na medida em que privilegiam uma 

população de maior renda, consumidora de eventos culturais. Mesmo assim, não garantem a 

visitação desejada ao Museu de Cultura Popular, construído no edifício da mesma rodoviária (Figura 
2115). Segundo relato do guia do museu , a visitação ao equipamento está bem abaixo do esperado.

a área delimitada como perímetro 

estará submetida ao Direito de Preempção, ou seja, a Prefeitura Municipal passa a ter preferência 

na compra dos imóveis da área, quando estes são identificados para fins de preservação ou 

conservação. 
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20 Lei Complementar nº 079, de 04 de janeiro de 2007, publicada no Diário Oficial do Município, nº1071, de 05 de Janeiro 
de 2007.

21 Relato obtido em Novembro de 2011, em visitação ao local.



Não podemos esquecer que estamos tratando de um bairro considerado centro histórico, ou 

seja, todas as ações implementadas nele por parte do poder público visam não apenas estruturar o 

bairro em si mas também  inseri-lo, de alguma maneira, nas tendências mundiais de padronização 

de centros históricos. Essa afirmação pode ser comprovada quando se observa o Quadro 5 e se 

verifica que muitas das intervenções mencionadas contemplam o aspecto turístico e os novos usos, 

voltados especialmente para a atração de pessoas e, consequentemente, de investimentos. 
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Quadro 4. Programas que norteiam a Ribeira.

Fonte: Elaborado pela autora, baseada em informações do IBAM, 2010.

Plano Objetivo Ano Responsáveis
 

 

REHABITAR

 
Auxiliar na reestruturação urbana 
de espaços públicos e privados a 
partir de seis vertentes principais: 
reuso de imóveis públicos e 
privados, tendo como foco o uso 
habitacional; reabilitar

 

espaços 
públicos; d inamizar

 

atividades 
culturais; qualificação ambi ental; 
acessibilidade; recuperação das 
vantagens imobiliárias provenientes 
dos investimentos públicos.

 

2002

 

Parcerias entre o 
governo francês,a 
Caixa Econômica 
Federal e Prefeitura 
Municipal de Natal

Perímetro de 

Reabilitação 

Integrada (PRI-

Ribeira)
 

Desdobramento do Programa
 

REABITAR, que define área de 
intervenção e diversas ações 
integradas, com foco no

 

incremento da moradia na área 
central.

 
 

2002
 

Parcerias entre o 
governo francês, a 
Caixa Econômica 
Federal e Prefeitura 
Municipal de Natal

Programa de 

Reabilitação de Áreas 

Urbanas Centrais 

(PRAC-Ribeira) 

Promover o uso e a ocupação da 
área, estimulando a permanência 
dos moradores e atraindo a 
população não residente com 
ações integradas que visam  
sustentar a identidade cultural, bem 
como revitalizar a economia local. 
Dentre as 
ações previstas, destacam-se a 
integração de ônibus, trens e 
barcos, assim como a

 urbanização da comunidade do 
Maruim.

 

2005/2007  Parceria entre a 
Caixa Econômica 
Federal, o 
Ministério das 
Cidades a 
Prefeitura Municipal 
de Natal  e  a  UFRN

PAC Cidades 

Históricas / Plano de 

Ação da Cidade de 

Natal

 

Promover o uso habitacional no 
centro histórico, revertendo o 
processo de

 esvaziamento, atraindo novos usos 
e garantindo a preservação dos 
imóveis de valor histórico e cultural.

 
Revisar e ampliar a legislação 
vigente, garantindo um maior poder 
de fiscalização,

 
por parte dos órgãos competentes 
e promovendo a proteção 
necessária ao

 
patrimônio edificado do centro 
histórico da cidade.

2010
 

Governo federal
 



Segundo Vargas e Castilho (2009), a gradativa melhoria da qualidade de vida urbana nos 

centros e o aumento da sua atração externa deveríam ser construídos para e por seus cidadãos. É 

necessário que exista uma gestão sistemática, ou seja, que elaborem planos, projetos e 

contemplem as áreas que necessitam de prioridade, principalmente aquelas que estão localizadas 

em áreas que apresentam fragilidades ou evidentes sinais de insalalubridade. Exemplificamos 

através do caso da remoção da comunidade do Maruim ( Figura 16), após 20 anos, muitos 
22

moradores foram retirados do local para permitir a ampliação do Porto de Natal. Recursos do PAC  

vão possibilitar no local a instalação de diversos equipamentos públicos, beneficiando toda a 

população da Zona Leste da cidade. (Tribuna do Norte, 24 de setembro de 2011). Entretanto, é 

importante ressaltar que essa comunidade não está dentro dos limites do bairro Ribeira, mas no 

bairro limítrofe das Rocas. A proximidade, porém, é tanta que tal ação tem reflexos diretos na 

dinâmica socioespacial da Ribeira. 

A pintura de fachadas e a recuperação de edifícios históricos (Figura 17) não foi totalmente 

executada também pela falta de um maior comprometimento por parte dos proprietários dos 

imóveis. Apesar de os programas garantirem recursos para o proprietário, é preciso que haja um 

envolvimento deste para o sucesso da operação. C
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Figura 15. Antiga rodoviária do bairro, agora com um museu na parte superior.

Fonte: Autora, 2010.

22 Plano de Aceleração do Crescimento do Governo Federal.



Uma outra questão relevante é tratada por Del Rio (2000). Ele ressalta a importância do “mix 

de usos” do solo, afirmando, que só a partir deste, é possível conceber uma nova vitalidade no local. 

Ou seja, os usos não podem ser restritos apenas a usos culturais ou só comerciais. Nesse sentido, a 

proposta para o bairro da Ribeira contempla esses aspectos: além da recuperação de fachadas e 

edificações, há projetos para a remoção de favelas e para o tratamento urbanístico.
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Figura 16. Favela do Maruim.
Fonte: Tribuna do Norte, 24 de setembro de 2011.

                 
                       

Figura 17. Recuperação de fachadas e sítios históricos.
Fonte: www.google.com



Já se realizava a recuperação de calçadões e a reestruturação no sistema viário, além de 

programas que visavam divulgar a importância do centro histórico da cidade (Quadro 5). Um 
23

exemplo dessa iniciativa é a caminhada histórica  (Figura 18) promovida por entidades públicas e 
24privadas, além do incentivo da Lei Câmara Cascudo . Um carro de som, estilo trio elétrico, percorre 

todo o centro histórico. A atração fica por conta de um professor de história que, de maneira lúdica, 

consegue atrair a atenção dos participantes, narrando histórias sobre os ex-moradores do local, dos 

prédios e suas ocupações anteriores.
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Figura 18. Caminhada histórica.
Fonte: Tribuna do Norte, 8 de novembro de 2011.

23 Fonte: Tribuna do Norte, 8 de novembro de 2011. Participação da autora no evento.

24 Lei 7799/99, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para financiamento de projetos culturais no Estado do 
Rio Grande do Norte (Diário Oficial do Estado, 31/12/1999).



Em andamento: a relocação 
da Comunidade do Maruim, o 
projeto do Terminal Turístico 
Portuário, o Projeto do 
Terminal Pesqueiro. A 
intervenção no Canto do 
Mangue já foi executada.

Não executada totalmente, 
apesar de cadastramento e 
doação de tintas e sugestão 
de cores para as fachadas dos 
imóveis do entorno da Praça 
André de Albuquerque - faltou 
uma maior participação dos 
proprietários dos imóveis, que 
entrariam apenas com a mão 
de obra. 

O Projeto Becos e Travessas 
foi apresentado ao IPHAN, no 
ano de 2010; a Praça Augusto 
Severoe a Rodoviária Velha 
foram objeto de intervenção e 
tornaram-se um amplo espaço 
de atividades culturais. O Cais 
da Tavares de Lyra não teve 
intervenção.

Recuperação e pintura da 
Praça Augusto 
Severo/Rodoviária e sua ponte 
executadas. Esculturas, Praça 
José da Penha e playground 
da rótula Rocas/Ribeira ainda 
necessitam de intervenção.

O que houve até agora foi de 
pouca divulgação. Há de se 
ressaltar a importância do 
Museu da Cultura Popular 
(Rodoviária), principalmente 
para rede escolar municipal.

Com a intervenção na Praça 
Augusto Severo, parte do que 
foi citado foi implantada - 
principalmente na praça e na 
Avenida Duque de Caxias. 

Urbanização da 
área do Porto e 
do Canto do 
Mangue / 
Solução para a 
Comunidade 
Maruim. 

Pintura e 
sinalização 
indicativa de 
monumentos e 
sítios históricos

Implantação de 
calçadões

Restauração e 
implantação de 
esculturas, 
pinturas e outras 
melhorias

Campanha de 
divulgação sobre 
o bairro, seus 
monumentos e 
edifícios 
históricos

Sistema viário

Área do Porto (ZEP), Canto do 
Mangue, do Maruim.

Cais da Tavares de Lyra, Praça 
Augusto Severo, Rodoviária 
Velha, Canto do Mangue, becos 
e travessas da Ribeira. 

Praça Augusto Severo / 
Rodoviária (esculturas, pinturas, 
ponte da rodoviária), Praça José 
da Penha, Playground da Rótula 
Rocas/Ribeira. 

Mídia local, sobre todo o bairro, 
mas enfatizando a área da 
primeira ocupação, os 
equipamentos de atividades 
culturais, a história do bairro e 
sua relação com a cidade.

Disciplinamento e relocação de 
estacionamentos, terminais, 
garagens de ônibus, evitando o 
conflito com bens culturais 
tombados ou outros de 
importância histórica; sinalização 
e manutenção.

Praças, ruas, avenidas e pontos 
históricos e turísticos; pintura e 
recuperação do sítio turístico; 
Pintura e recuperação de 
fachadas e histórico da Rua Chile 
com a presença de imóveis do 
sítio histórico.

ATIVIDADE PROPOSTA DE INTERVENÇÃO SITUAÇÃO 

Quadro 5. Intervenções propostas pela Prefeitura Municipal para o bairro da Ribeira.
Fonte: Elaborado pela autora baseado na Lei 079/07.
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As informações contidas no Quadro 5 fazem parte de um conjunto de intervenções previstas 

na Lei de Operação Urbana de 1997 e que voltaram a ser foco em 2007. A melhoria da infraestrutura 

local, com a consequente melhoria na qualidade de vida da população inserida no contexto, é 

destacada nos planos e projetos para a cidade. E para que esses projetos sejam “bem vistos” pela 

população, é importante que esta tenha um comportamento empreendedor em relação ao 

desenvolvimento (HARVEY, 1996). No caso da Ribeira, ao longo dos anos, essas intervenções vêm 

tanto interferindo na vida dos usuários do bairro, quanto preparando para o bairro os novos usuários. 

Saliente-se, também, que essas ações extrapolam os limites das intervenções e alcançam o plano da 

legislação, criando mecanismos que permitem mudanças significativas no espaço. Assim, sob a 

forma da renovação, surgem as intervenções urbanas necessárias para a reprodução do capital.

 Até os anos de 1970 a Ribeira foi importante como centro principal da cidade, quando da 

emergência de outras áreas e a expansão periférica de Natal em direção às suas regiões sul e norte, 

o que reposicionou a posição do bairro seja em sua função predominante (basicamente, ocupada 

por prédios públicos e prestadores de serviços portuários), seja na sua ausência, até muito 

recentemente, da dinâmica imobiliária. 

Desde a década de 1980, ela passou a ser identificada como um bairro, por um lado, de 

interesse histórico, por outro, em franca degradação. As duas imagens discursivas foram 

construídas levando em consideração o relativo abandono, dos proprietários, dos seus imóveis 

avaliados como espaços desvalorizados, devido ao processo de expansão urbana verificado em 

outras partes de Natal e à presença relevante de estilos históricos diferenciados no seu parque 

edificado Trabalhos pertinentes a essa temática já foram desenvolvidos em outro momento, por 

pesquisadores como Gilmar de Siqueira Costa (2006), que investigou a reutilização de imóveis de 

interesse patrimonial, voltados para a habitação na área, assim como Heitor de Andrade Silva 

(2002), que estudou a revitalização de centros históricos na perspectiva de conceitos, contextos e 

processos. Nessa mesma direção foi elaborado o plano de reablitação de áreas urbanas centrais 

pelos  professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Marcelo Bezerra de 

Melo Tinoco, Maria Dulce Bentes Sobrinha e Edja Bezerra Faria Trigueiro, (2008). 

 O poder público municipal, seguindo as tendências de projetos executados em outras 

cidades brasileiras, empreende um conjunto de intervenções públicas, legais e projetuais, em que 

“insistiram” na “revitalização” do bairro e na sua “renovação urbana”, desde o início dos anos de 

1990 até agora. Tais práticas públicas de intervenção adotariam o modelo de parceria público-

privado tão reclamado pelo “pensamento estratégico” sem, contudo, alcançar sucesso; o mercado 

imobiliário, de modo geral, ignorou a Ribeira por mais de trinta anos enquanto produzia os 

apartamentos verticais na zona sul ou no litoral. 

. 
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Entretanto, a confluência de processos econômicos e sociais – como o dinamismo do 

mercado imobiliário local – associada a uma legislação redimensionada na forma de uma Operação 

Urbana propiciaram um novo momento à Ribeira em direta relação com suas áreas de renovação 

urbana, que, à parte das políticas de recuperação histórica, passaram a desenhar arranha céus em 

sua paisagem, ora visando o Rio Potengi e o mar, ora aproveitando-se dos seus generosos espaços 

de baixo valor imobiliário. Vimos anteriormente o papel do poder público nesse processo; no item 

seguinte, descrevemos e analisaremos o papel do mercado imobiliário.

3.1 Renovação urbana e verticalização: nova paisagem para a Ribeira

Para investigar o processo de verticalização que vem chegando à Ribeira, juntamente com uma 

proposta de renovação inerente, optou-se pela localização do bairro em que existisse uma maior 

concentração de empreendimentos com essa tipologia – verticalizado. Elegeu-se a Avenida Gal. Cordeiro 

de Farias, que atualmente reúne cerca de dez empreendimentos, que juntos totalizam mais de quinhentas 

unidades residenciais, o que provavelmente deverá causar algum tipo de impacto no espaço em questão.

O processo de verticalização, identificado pela alteração no gabarito das edificações acima de 

cinco pavimentos, indica, no caso da Ribeira, uma alteração na própria valorização da área, especialmente 

pelo aumento da densidade demográfica e pela disputa de novas áreas para construção. No nosso caso, 

na área de renovação urbana, o eixo principal desse fenômeno dá-se na Av. General Gustavo Cordeiro de 

Farias, o que passamos a analisar mais adiante. Mas por que os elementos de verticalização são 

importantes para se compreender a reestruturação imobiliária local e sua renovação urbanística?

Segundo Corrêa (1989), as ações do Estado e dos promotores imobiliários promovem um contínuo 

processo de reestruturação espacial via incorporação de novas áreas e renovação do espaço urbano, 

aumentando a densidade do uso do solo através da realocação de infraestruturas diferenciadas em áreas de 

interesse imediato e provocando mudanças da estrutura social e econômica dessas áreas. Como já existe 

infraestrutura na área, na prática, o Estado viabiliza o suporte para a recuperação e a  reestruturação urbana, 

o que passa a agregar valor e deixar tudo mais atraente. Nesse sentido, os promotores imobiliários entram 

com o investimento e com a inserção de novos paradigmas que venham a definir o bairro, vendendo novos 

produtos que gradativamente ganham forma (Figura 19). Verifica-se que, no que se refere à Ribeira, a sua 

importância histórica não se mostra como carro-chefe na promoção dos empreendimentos. 
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As promoções dos empreendimentos ficam vinculadas, principalmente à paisagem e, no 

caso específico da Ribeira, à contemplação da vista do rio e do mar. No Quadro 6 apresentamos 

alguns dos slogans utilizados para atrair o público. Como podemos ver, a questão do “interesse 

histórico” aparece em apenas dois dos sete prédios em promoção.
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Figura 19. Material promocional de empreendimentos com destaque para o slogan.

Fonte: site, acesso dezembro de 2010.
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Os empreendimentos apropriam- se de discursos, como os apresentados no Quadro 06, 

para promover os edifícios focando sempre em transformá-los em objetos de desejo pela 

aproximação do morador com a paisagem “para além” da Ribeira, isto é, a paisagem histórica e seus 

elementos culturais associados são desconsiderados em relação à paisagem natural (mar e rio). Na 

Tabela 2 é possível visualizar, de maneira sistemática, o porte dos empreendimentos e como eles 

podem impactar no cenário paisagístico do bairro. A área útil é bem variável, além da quantidade de 

apartamentos. Esses empreendimentos estão ou em fase de construção ou já construídos, segundo 

pesquisa de campo. Eles irão impactar, consideravelmente, a dinâmica da área e também 

adjacências, afinal são 951 novas unidades habitacionais. 

Embora que a tabela 1, que mostre as licenças de alguns empreendimentos na área, já 

tenha sido apresentada neste trabalho, a pesquisa empírica, no entanto, revela que o número 

dessas construções (nove) é maior do que as licenciadas(seis). Levando-se em consideração esse 

aspecto, avalia-se que existe uma diferença entre o relato oficial, o das construtoras e as 

constatações resultantes das pesquisas de campo, o que reflete alguma falta de controle na Lei 

Operação Urbana Ribeira, talvez pela falta de uma unidade de gestão específica para administrá-la. 

Com a inexistência desse órgão, alguns aspectos podem fugir do controle tanto no sentido de 

preservação quanto no controle de licenças que ficam no escopo das outras, assim como no 

depósito das outorgas que deveriam ir para um fundo próprio para ações na Ribeira visto que até 
25hoje estão juntas das outras outorgas .
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No Mapa 4, é possível visualizar, a localização dos empreendimentos na Avenida, Gal. 

Cordeiro de Farias pelas ilustrações. Através das análises empíricas, do recorte espacial da Avenida 

Cordeiro de Farias, pode-se deduzir que, ao invés de “corredor histórico”, como ressaltado no 

slogan da empresa Conisa, a referida avenida será transformada em “corredor da verticalização”. 

(Ver mapa 4).
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Nome Construtora No de 
torres

 No de 
pavimentos

 Quantidade 
de 
apartamentos

 
Área útil do 
apartamento

Sun River

 
Capuche

 
3

 
20

 
240

 
75,45 m²

 

Jessé 
Cavalcante

 Conisa
 

1
 

31
 

27
 

60 a 203m²

Edifício Dom 
Heitor

 Empercon
 

3
 

15
 

180
 

56 m²
 

Edifício 
Soneto 
Potengi 

Moura 
dubeux

 
1
 

27
 

27
 

214 m²
 

Edifício 
Geraldo 
Pinho 

Moura 
dubeux 

1 25 50  149,26 m²  a 
208m2  

Mirante João 
Olímpio Filho 

Montana 1 43 34  358,26 m²  

Actualithé 
residencial

 

Tecnart 1 20 68  56,74m2

 

Residencial 
terraza

 

Tecnart
 

1
 

23
 

60
 

93,71m2

 
#Residencial 
Costa do 
Atlântico

 

Conisa
 

1
 

25
 

98
 

57,7m²
 

Residencial 
Luiz de 
Barros

 

Paiva 
gomes

 

3

 
14

 
167

 
60,52m²

 

Total - 16 - 951 -

Tabela 2. Empreendimentos na área de estudo.
# Fonte: pesquisa de campo. O empreendimento Costa do Atlântico, apesar de estar na listagem não,

se localiza, oficialmente, no bairro da Ribeira, e sim no bairro das Rocas (área bem próxima).





Realizamos entrevistas com os promotores dos empreendimentos, com o intuito de verificar 

a percepção dos agentes imobiliários sobre o novo momento do mercado no bairro. Foram 
26

realizadas quatro entrevistas  com os agentes imobiliários que possuem uma relevante importância 

em termos de sua inserção na produção em Natal e na área de estudo. Nessa mesma vertente, 

foram realizadas três entrevistas com agentes da esfera pública para verificar a percepção deles em 

relação a essa nova “paisagem” que vem tomando forma no bairro da Ribeira.

No próprio discurso dos empreendedores fica evidenciado que é muito mais estratégico 

mencionar que o empreendimento está em Petrópolis ou no “Alto da Ribeira” do que simplesmente 

na “Ribeira”. “Não vendemos como Ribeira, aqui é Nova Petrópolis”, afirma o gerente comercial da 

Moura Dubeux Engenharia.  O empreendimento da referida empresa é, segundo a sua gerente, 

direcionado à classe média alta e seus valores estão, em média, no patamar de R$ 500.000,00.  É 

possível vislumbrar a fala da gerente no próprio material de divulgação do empreendimento, que, 

claramente, vem identificando o endereço, contraposto ao endereço oficial do empreendimento que 

seria a Ribeira (Figura 20). De acordo com a gerente,

O atrativo é a vista belíssima e também por ser uma área nobre, Petrópolis. Não 

é mencionada, a importância histórica do bairro da Ribeira ou sua proximidade 

com o mesmo. Em nenhum momento usamos a área histórica. Destacamos, a 

sua proximidade com o maior edifício de Natal, o João Olímpio, e também com 

outros edifícios de luxo que estão na localidade.
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O gerente comercial do empreendimento Jessé Cavalcante ressalta o incentivo da 

prefeitura no tocante à construção, como um dos atrativos das imobiliárias para construir na 

localidade. Porém é perceptível também no discurso do gerente que apesar de eles assumirem o 

empreendimento no bairro da Ribeira, a importância como representação de centro histórico não é 

mencionada na venda. Segundo ele,

O baixo custo do terreno, devido a sua localidade, metro quadrado, o 

apartamento próximo à praia, com a vista belíssima e em um bairro que estava 

sendo esquecido na realidade. Aqui temos uma cobertura que custa R$ 

546,000, por sinal temos um aqui decorado com a simulação da vista. O pessoal 

do setor de vendas até tentou usar, a estratégia de centro histórico, mas não 

colou muito não.

No discurso do arquiteto e urbanista João Galvão (da Prefeitura do Natal) ficam claros os 

objetivos da Operação Urbana Ribeira e sua relação com a produção imobiliária: 

C
A

P
ÍT

U
LO

 3

85

Figura 20. Material de divulgação do empreendimento.

Fonte: Elaborado pela autora, com base em portfólio cedido pela empresa.

Nome do empreendimento: 

Edifício Soneto Potengi

Endereço: 

Av. Gal. Cordeiro de Farias, 

s/n°, Petrópolis - Natal/RN. 

 

Área do Terreno: 9.602,57m² 

Estágio da Obra: 

Em construção



Eles estão pautados nas contrapartidas, transformadas em obras de 

infraestrutura ou através de construção de habitação popular. Aqui eles têm 

condições de construir acima do permitido do Plano Diretor. É uma forma de 

incentivo que beneficia as duas partes. A prefeitura tinha o interesse de produzir 

incentivar, a prefeitura poderia comprar terrenos, incentivar a construção de 

casas. Foram realizados quase quinze mil inscrições, por parte da população, 

porém isso era uma proposta. Tinham pessoas realmente interessadas em 

morar na Ribeira, existe demanda, eu acredito que isso se a deve a atratividade 

histórica do bairro.

Observa-se que, prática, isso não ocorreu. O que vem sendo visto na materialização das 

ações é o advento dos grandes empreendimentos no lugar,  que, de certa maneira, não compartilha 

o discurso do agente público, sobre importância do centro histórico. Segundo o arquiteto, a 

preocupação da Prefeitura é incentivar que os empresários façam “o dever de casa”, isto é, adiram 

com as contrapartidas. Assim, mais uma vez é ressaltado que seria pertinente incentivar programas 

de cultura patrimonial, difundidos na mídia e nas escolas programas consistentes que atingisse o 

público em geral, indiferentemente da classe social, mostrando a necessidade de se entender a 

história da cidade.

A mudança dos índices de coeficientes de aproveitamento do bairro vizinho de Petrópolis de 

5,5 para 3,5 e o aumento do bairro da Ribeira refletem-se claramente nesses novos 

empreendimentos inseridos no lugar, o que talvez, seja configurado como o principal responsável 

pela chegada desses empreendimentos. Uma vez que, mesmo tendo a presença das contrapartidas 

ainda sim, é um bom negócio, visto que mesmo com um preço significativo segundo relatos, quase 

todos os empreendimentos são vendidos no período de lançamentos. Porém, relativamente a essa 

venda é pertinente que se ressalte, que é investida de maneira bem consistente, algumas 

estratégias de marketing, como, por exemplo, quando foi divulgado em meio à mídia que a cobertura 

do João Olímpio, maior empreendimento da localidade e também um dos maiores da cidade de 

Natal, com 43 pavimentos, tinha sido adquirido pelo jogador Ronaldinho Gaúcho. Segundo gerente 

de vendas, “Não existia essa informação, a cobertura foi adquirida por empresário da cidade, assim 

como a maioria dos apartamentos”. 

27
É interessante ressaltar que todos os entrevistados  no âmbito dos agentes imobiliários 

destacaram a importância da localização, devido a sua centralidade e à vista do rio e do mar, para 

justificarem a escolha do empreendimento. Em nenhum momento foi mencionada a importância do 
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Avenida General Cordeiro de Farias, área do bairro Ribeira de intenso processo de verticalização (Lista no Anexo). 



bairro como uma referência histórica. Essa afirmação é reforçada no discurso de uma funcionária de 

empreendimento localizado também na referida área (Figura 22). A entrevistada até desconhece o 

fato de o bairro ser uma área de relevante importância histórica na cidade. 

Natal não apresenta área histórica, portanto não considero o bairro como tal. Na 

hora da venda, atribuo aos prováveis compradores características do bairro 

ligadas à viabilidade do trânsito, afinal o bairro tem uma localização estratégica 

tanto para serviços quanto para o lazer (praia em especial). Outra característica 

ligada ao bairro é a vista, rio e mar, contemplando, assim, um dos mais belos por 

do sol da cidade. (Assessoria da empresa, do empreendimento Capuche)

Para a entrevistada, o processo de renovação e as intervenções que vêm acontecendo no 

bairro são insignificantes. Ela acredita que a implantação desses condomínios é, na verdade, o que 

trará de forma significativa uma mudança no local. Assim como na fala dos demais entrevistados, 

verifica-se que realmente a paisagem, a localidade e a oferta de infraestrutura representam o carro-

chefe na venda dos empreendimentos, todos eles acreditam que a inserção desses novos elementos 

vai representar a nova vitalidade do bairro. 

Recuperando a reflexão de Lapa (2011), é possível indicar que a presença desses 

empreendimentos, de certa maneira, representa aos atores envolvidos uma ênfase na construção de 

uma grande cidade como símbolo de progresso. No entanto é preciso considerar o contexto social, 

econômico e cultural em que se pretende construir; afinal, existem riscos enormes de se importar 

modelos desconsiderando as características peculiares de cada localidade. No caso do bairro da 

Ribeira, apesar dos limites legais que impedem o avanço das novas tipologias sobre o centro histórico, 

a sua proximidade impacta o cenário paisagístico do lugar, que, de acordo com a superintendente do 

IPHAN também chamou atenção dos conselheiros, para o processo de tombamento do bairro:

Eu participei da reunião no Rio de Janeiro, quando o centro histórico foi tombado, 

o que mais chamou a atenção dos conselheiros, foi essa ligação da cidade com o 

mar, essa paisagem, tanto o que nós solicitamos era o tombamento histórico e 

urbanístico, mas eles consideraram que seria importante colocar também o 

tombamento paisagístico pela importância do rio para a cidade (Jeane Nesi).

No entanto, visto a fala dos empreendedores só quem poderá desfrutar desse cenário 

paisagístico serão aqueles que poderão pagar por empreendimentos: eles estão se tornando, 

gradativamente, donos do lugar e, por conseqüência, da paisagem. Mesmo que haja tantas 

legislações, esse caráter, em particular, escapou ou foi diminuído frente à materialização das ações 

humanas no lugar, o que pode ser verificado quando se observa que a maioria dos instrumentos 

urbanos se preocupa demasiadamente com os sítios históricos. 
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Figura 21: Material de divulgação do empreendimento.
Fonte: Elaborado pela autora, com base em portfólio cedido pela empresa.

Nome do empreendimento: 

Sun River

Endereço: 

Rua Teotônio Freire n°75 

Ribeira (o n° ainda não é 

oficial, podendo mudar no 

alvará)

Área do Terreno: 7.086,19 m²

Estágio da obra: em 

construção

Figura 22. Material de divulgação do empreendimento.
Fonte: Elaborado pela autora, com base em portfólio cedido pela empresa.

Nome do empreendimento: 

Jessé Cavalcanti

Endereço: Rua General Gustavo 

Cordeiro de Faria n°96, 

Estágio da obra: em construção
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Para analisar esse panorama é apropriado o debate proposto por Lapa (2011) sobre o 

processo de verticalização e suas contradições. O autor entende que, inerentemente a esse 

processo, existem questões de cunho cultural, político e econômico, cujo de acordo com cada 

singularidade de um determinado espaço e tempo, ele adota formas, ou melhor, ele impacta de 

maneira diferente. Ele compreende que esse processo faz parte de uma tendência mundial, 

considerando que a transformação dos espaços urbanos é inevitável; entretanto é importante 

avaliar a eficiência dos mecanismos de regulação e dos instrumentos de controle de uso e ocupação 

do solo urbano. O autor ressalta ainda que o fato de se construir edifício em centros históricos não é 

uma marca só das cidades subdesenvolvidas. Nos países desenvolvidos, os centros também se 

tornam alvos das construtoras, que incorporam a área com empreendimentos totalmente fora da 

escala local. 

A seletividade das ações permite inferir que os verdadeiros beneficiados pelas intervenções 

realizadas pelo poder público no bairro é o mercado imobiliário. A Operação Urbana Ribeira e as 

infraestruturas instaladas foram importantes contribuições do Estado no processo, que resultaram 

nos primeiros empreendimentos verticalizados.

Enfim, o caso da Ribeira mostra que o bairro faz parte de tendências já verificadas em outras 

cidades, como no caso de Recife, com a chegada das duas torres (LAPA, 2011) no seu centro antigo, 

que talvez representem uma sinalização para a chegada gradativa de novas tipologias no bairro. As 

novas moradias no bairro (Figura 23) confrontam-se diretamente com as velhas formas; porém essa 

convivência pode ser amena, desde que planejada adequadamente. Mas empreendedor e seus 

empreendimentos isolados, buscando maximizar lucros, podem oferecer um planejamento 

adequado para o bairro?
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Não é possível, por outro lado, reduzir a Ribeira à instalação dos novos edifícios e seus 

efeitos no espaço. Esses devem ser contextualizados dentro da escala do bairro para, assim, 

verificar a escala da verticalização. Afinal, esse processo de verticalização é pontual, porém 

significativo, já que pode ser futuramente expandido ou não. Nessa análise em escala maior, devem 

ser levados em questão os problemas reais que permeiam o bairro, principalmente no tocante à 

deficiência de infraestrutura básica, que a demanda aos novos edifícios deverá agravar pela 

percepção de que poderá haver desenvolvimento, ou melhor, recuperação do bairro frente a um 

investimento para habitação horizontal. 

Figura 23. Novas moradias no bairro da Ribeira.

Fonte: Autora, 2012.
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CONCLUSÕES

Há uma clara convergência teórica e empírica acerca do que acontece, e como acontece, o 

desenvolvimento das cidades contemporâneas em geral, em relação à nova configuração 

socioespacial do bairro da Ribeira, em Natal. Este vem sofrendo rápidas transformações, que 

resultam tanto de novas intervenções e regulação do poder público, quanto da ação dos 

empreendedores imobiliários, que “re”descobriram o bairro. Os novos empreendimentos, todos 

verticalizados, quando concluídos, significarão mais do que 100% do número de unidades 

residenciais hoje existentes no bairro. O mais importante nisso tudo, no entanto, é saber que essas 

novas unidades são destinadas a uma população cujo perfil socioeconômico se aproxima mais 

daquele existente no bairro vizinho, Petrópolis, do que daquele existente no próprio bairro. Portanto, 

cabe indagar:  essas transformações trazem benefícios ou malefícios e para quem? Quem são os 

favorecidos? Quem são os prejudicados? Que outros efeitos, sobre a paisagem, a identidade da 

cidade e do bairro, a economia urbana etc., poderá ter tal desenvolvimento? São indagações e 

preocupações como essas que serviram de fio condutor para a elaboração desta dissertação.

A verticalização do bairro – favorecida por uma legislação, não apenas permissiva mas 

indutiva – ocorre quase que de uma só vez, alterando sobremaneira a paisagem local. Não obstante 

esse processo, dado o rápido crescimento da cidade de Natal nas últimas duas décadas e a 

localização estratégica do bairro, é pertinente observar que, se não fosse o processo de 

verticalização, talvez o bairro tivesse ficado à mercê de outras intervenções urbanísticas e de outro 

tipo de abordagem do mercado imobiliário. De toda forma, o desenvolvimento atual do bairro, 

claramente gentrificador, além de contrastar marcadamente com as tipologias existentes, 

predominantemente horizontais, provocará a segregação entre os tradicionais moradores, 

trabalhadores e frequentadores do bairro e os novos moradores que lá serão estabelecidos, além de 

interferir no sítio histórico do bairro.

A legislação urbanística que incide no bairro traz consigo delimitações e ordenamento para 

uso e ocupação do solo. Dentre essas delimitações, ela deixa bem claro o que chama de área de 

renovação, como o local que reúne condições de adensamento e uma consequente otimização da 

infraestrutura existente no bairro. A Lei de Operação Urbana que norteia essas prescrições busca 

compatibilizar usos com o intuito de alavancar a revitalização da área e a recuperação do conjunto 

arquitetônico e paisagístico, que aqui denominamos “renovação”. Dentre as suas prescrições, ela 

também conta com um elemento fundamental para a sua proposta: as contrapartidas. Uma vez 

aplicadas – e se aplicadas –, estas podem ser consideradas um elo de equilíbrio entre as partes 

envolvidas no processo de renovação.

No bairro da Ribeira, por ser uma área central, que apresenta uma infraestrutura 

consolidada, porém carente de manutenção, é necessária uma real efetivação dessas 

contrapartidas, até porque a estrutura existente não comportaria a nova demanda. No tocante ao 
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saneamento, antes de ser solicitada a licença para construção, os empreendedores assinam um 

documento junto à Companhia de Águas e Esgotos (CAERN) para suprir algumas necessidades 

dos próprios empreendimentos propostos e das áreas circunvizinhas. Por exemplo, construir 

estações elevatórias, coletar esgotos ou mesmo aprofundar ou escavar poços são algumas 

contrapartidas possíveis. Além disso, está proposta, para toda a área do entorno, a construção de 

uma rede coletora. Devido à ausência desta, alguns moradores que residem na localidade têm 

sérios problemas com saneamento, em particular nos períodos chuvosos. 

A pesquisa mostra que o grande vilão do desenvolvimento do bairro não é, 

necessariamente, o acelerado processo de verticalização que vem chegando à localidade, mas a 

lentidão como os órgãos públicos – uma vez autorizados os empreendimentos – realizam as obras 

de infraestrutura e serviços urbanos essenciais. Estranhamente, ficou também patente que o 

centro histórico, tão mencionado “mote” para as várias legislações que incidem no bairro, não é 
28

motivo para o sentimento de pertencimento por parte dos moradores locais . Para eles, é como se 

residissem num bairro qualquer. Não estão conscientes da importância de se preservar a memória 

da cidade e do bairro. Talvez, pela falta de esclarecimento até mesmo por parte dos 

empreendedores, não seja respeitada a escala paisagística, pertinente ao sítio histórico, daí a 

necessidade de delimitação de perímetros. 

A falta de reconhecimento do direito de todos de ir e vir e de contemplar paisagens – como o 

pôr–do-sol – tende a ser comum para a maioria da população e faz com que sejam aceitas 

intervenções na cidade nem sempre adequadas e justas, legitimando a produção de uma cidade 

exclusiva, gentrificada e segregada, ou seja, uma  cidade privativa de poucos. As intervenções 

realizadas pelo poder público no local trazem algumas ambiguidades no sentido do seu uso. Afinal, 

a retomada de atividades lúdicas e culturais, como os “becos e travessas”, sozinha, não favorece o 

uso misto do bairro, até mesmo porque o público que se interessa por esse tipo de “animação” é 

bem seletivo. 

Outra menção importante a se fazer é com relação à escolha, por parte dos 

empreendedores, por tal localidade, aparentemente fora da rota de seus interesses nas décadas 

passadas. Além dos benefícios diretos, como isenção de impostos e abatimentos de IPTU, tudo 

previsto em lei (Lei de Operação Urbana Ribeira), conforme constatado nesta  pesquisa, foi 

avaliado que provavelmente as intervenções realizadas pelo poder público, até o momento, 

influenciaram nessa escolha. Afinal, um bairro desprovido de atratividade talvez não despertasse 

tanto interesse. Outra constatação importante é a proximidade do bairro com Petrópolis, área de 

residência da elite da cidade. No discurso do empreendedor, e até mesmo no material de 

divulgação, pode ser observado que, no imaginário do comprador, é mais interessante morar em 

28 Relatos informais obtidos de moradores, no início da pesquisa.
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Petrópolis do que na Ribeira e, mais uma vez, é demonstrado o desconhecimento da importância 

do bairro como centro histórico. 

Essa realidade assemelha-se  a outras realidades de centros históricos, como abordado 

no início do capítulo 1. Para Vargas e Castilho (2009), a não ser que haja uma mudança na forma de 

gestão, os centros históricos, além de estarem fadados ao esquecimento, ainda serão 

transformados em museus a céu aberto. Uma das estratégias para confrontar essa realidade seria 

integrar o centro histórico à dinâmica da cidade. Fatalmente, com a quantidade de novas moradias 

que chega ao bairro da Ribeira, - não se sabe se para o bem ou para o mal – será uma das 

consequências dessa nova configuração socioespacial.

Carlos (2001) assim como Harvey (1980) discorrem sobre a importância das ações 

humanas e cabíveis e as contradições que se tornam inerentes a todo esse processo. A 

transformação que a “borda” da Ribeira vai sofrendo é o reflexo de uma produção social da cidade, 

processo que, segundo Corrêa (1997), é reflexo e condicionante da sociedade. Corrêa explica a 

atuação dos diferentes agentes, no âmbito local, como os proprietários fundiários, os promotores 

imobiliários e o Estado, cuja pertinência está voltada para os instrumentos de regulação. Todos 

estão presentes no caso da Ribeira. Utilizamos ainda conceitos do referido autor para explicar que, 

nesse contexto, como fruto de um desenvolvimento desigual, podem surgir grupos sociais 

excluídos. Utilizamos Ribeiro (2003) para não fazer tal processo parecer simples. O conceito de 

produção do espaço é, muitas vezes, genérica e amplamente utilizado. Por isso, suas formulações 

mais imediatas estão fadadas a cair no senso comum. A discussão, no entanto, quando 

aprofundada, traz consigo implicações conceituais e teóricas também para o estudo da exclusão, 

da diferenciação social e da gentrificação. A discussão sobre o planejamento estratégico auxiliou 

no sentido de demonstrar que o bairro da Ribeira não está isolado no tocante às rápidas 

transformações nas infraestruturas, no estoque edilício e na paisagem. 

É também importante destacar que, talvez por mera coincidência, os novos 

empreendimentos na Ribeira surgiram após a deflagração da crise financeira internacional (pós-

2008), apesar de a primeira lei de Operação Urbana (antes da revisão) ter sido datada de 1997 (ou 

seja, não havia efetivo interesse do mercado imobiliário pelo bairro, até a deflagração da crise). 

Aparentemente, o mercado teve de responder à crise, mudando de foco: dos estrangeiros, em 

Ponta Negra, para as elites natalenses, em Petrópolis, Tirol e Ribeira, depois para os condomínios-
29clube na zona sul e os empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida . 

Por fim, acreditamos que,  no futuro, deverá haver uma compatibilização de usos, pois o 

processo que avança no bairro, apesar de inevitável, tem limites claros e determinados pela 

disponibilidade de terrenos e delimitação de perímetros nas leis. Com a geração de novas 

29 Isso tudo, no entanto, deverá ser ainda verificado com mais objetividade e deverá ser tema de outra pesquisa.



demandas por serviços, provavelmente o bairro adquirirá uma nova dinâmica, que esse permitirá a 

ele abrigar uma quantidade maior de moradores, assim como potencializar a utilização da 

infraestrutura e dos serviços no bairro.
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ANEXO

Lista de entrevistados

Entrevistados
 

Data

 

Função

Daniel Nicolau
 

03/2012
 

Arquiteto/SEMURB
 

João Galvão
 

02/2011
 

Arquiteto/SEMURB
 

Jeane Nesi 09/2011 Superintendente do IPHAN  

*Adriana 09/2011 Assessora da empresa Capuche  

*Melk 
09/2011 

Gerente comercial da empresa Jessé Cavalcante

*Paula
 

08/211 
Gerente de vendas da empresa Moura Dubeux

*Rodrigo
 

08/211
 

Gerente de vendas
 

do João Olímpio.
 

Ringo
 

02/2012
 

Engenheiro da CAERN
 

*Os nomes vinculados aos empreendimentos foram omitidos por solicitação dos mesmos.
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Roteiro de entrevistas com o poder público (IPHAN)

1. Quais fatores levaram a intervir na Ribeira?

2. Quais as principais qualidades urbanas que a Ribeira possui e quais os principais 

defeitos?

3. Qual a presença do IPHAN antes e depois do tombamento do centro?

4. O IPHAN procura, necessita ou mesmo busca parcerias privadas? Por quê?

5. Qual a visão de futuro para área?

Roteiro de entrevistas com o poder público (SEMURB)

1. Quais fatores levaram a intervir na Ribeira?

2. Quais as principais qualidades urbanas que a Ribeira possui e quais os principais 

problemas?

3. O que deve ser feito pelo poder público para melhorar a atratividade da área?

4. Qual a visão de futuro para área?

Roteiro de entrevistas com os empreendedores 

1. Como o centro histórico contribui para promoção de empreendimento ou como 

atributo locacional?

2. Quais as principais qualidades urbanas que a Ribeira possui e quais os principais 

problemas?

3. O que deve ser feito pelo poder público para melhorar a atratividade da área?

4. Vocês receberam algum tipo de incentivo por parte da prefeitura para vir para esse 

bairro?

5. Qual a visão de futuro para área?


