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O interesse que o capital tem na construção da cidade é 
semelhante à lógica de uma empresa que visa ao lucro. 
Isso foi um aspecto importante no surgimento do 
capitalismo. E continua a ser.  
 
Como falamos anteriormente, o capitalismo depende de 
uma dinâmica maior. Mas precisamos redefinir coisas. 
Moradia não pode ser vista como commodity. A questão 
central é descobrir se você quer uma cidade para as 
pessoas ou para o lucro. Para construir uma cidade 
diferente, é preciso ser anticapitalista. Não há outra forma. 
(David Harvey) 



RESUMO 

 
 

A presente dissertação busca refletir sobre a acessibilidade nos conjuntos 
habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, que compreende as 
pessoas que recebem de 0 a 3 salários mínimos, no âmbito da Região Metropolitana 
de Natal – RMNatal - entre os anos de 2009 e 2012. A pesquisa abrange os 
municípios beneficiados pelo programa: Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte 
Alegre, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Investigamos 
os desdobramentos do PMCMV no que se refere ao acesso à cidade, discutindo 
alguns conceitos ligados ao modo de produção capitalista como segregação 
residencial e periferização. Buscamos identificar as condições de acessibilidade nos 
novos conjuntos habitacionais a partir de três categorias que consideramos 
fundamentais, a saber, a localização dos empreendimentos, a oferta de transporte 
público coletivo e a disponibilidade de equipamentos públicos, serviços, lazer e bens 
culturais no entorno desses. Nosso referencial teórico se concentra nas ideias do 
geógrafo britânico David Harvey na obra “A Justiça Social e a Cidade”, de 1980. Os 
estudos desenvolvidos por Harvey nos levaram a debater sobre a escolha locacional 
para a habitação de interesse social, bem como nos permitiu discutir o preço da 
acessibilidade a esses novos empreendimentos e suas implicações na renda dos 
indivíduos beneficiados pelo programa, principalmente porque tratamos de uma 
população de baixa renda. Para a consecução desses objetivos, nos valemos do 
estudo de caso, incluindo pesquisa documental, documentação fotográfica, registros 
de observações de campo e conversas informais com moradores, compondo um 
estudo de natureza qualitativa. À luz do que foi pesquisado e, considerando as 
questões norteadoras da pesquisa, buscamos refletir sobre os aspectos do 
programa que podem influenciar sobremaneira nos processos de segregação 
residencial e periferização da habitação da população de baixa renda a partir da 
precarização das condições de acessibilidade para a referida população. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Programa Minha Casa Minha Vida. Região 
Metropolitana de Natal. Habitação de interesse social. Localização. Transporte 
público coletivo. 
 



ABSTRACT 

 
 

This dissertation seeks to reflect on the accessibility of the governmental 
program Minha Casa Minha Vida, track 1, which comprehends people who made 0 to 
3 minimum wages within the metropolitan region of Natal – RN between the years of 
2009 and 2012. The research covers the municipalities benefited by the program: 
Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim 
and São Gonçalo do Amarante. We have investigated the extensions of PMCMV on 
the context of the access to the city, debating some concepts attached to the 
capitalist mode of production such as residential segregation and peripherization. We 
have aimed to identify the accessibility conditions in the new housing complexes from 
three primal categories, namely, the localization of the complexes, the disponibility of 
public equipments, services, leisure and cultural properties on the neighborhood and 
the offer of public transport. Our theorical references are based on the ideas of the 
british geographer David Harvey on his work “Social Justice and the City”, from 1980. 
Harvey’s studies made us debate on the locational choice for the social-matter 
habitation, and also let us discuss the price to accessibility on these new programs 
and its implications on the income of those who are benefited by them, specially 
because this is about a low-income population. To the achievement of these 
objectives, we made use of case study, including desk research, photographic 
documentation, records of field observations and informal conversations with locals, 
composing a qualitative study. In light of what has been researched and considering 
the guiding research questions, we reflect on aspects of the program that can greatly 
influence the processes of residential segregation and housing periphery of the low-
income population from the precarious conditions of accessibility to the referred 
population. 

 

Keywords: Accessibility. Programa Minha Casa Minha Vida. Metropolitan region of 
Natal. Social Housing. Location. Public transportation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A habitação de interesse social no Brasil é tema bastante discutido nas 

várias esferas da sociedade. Grupos políticos, governos, sociedade civil organizada 

e academia têm debatido essa questão de forma recorrente, uma vez que no 

processo de modernização do urbano brasileiro a moradia popular se configurou 

como um difícil e complexo problema social. 

Pesquisadores que desejam discutir a produção do espaço e as formas de 

acesso à moradia e ao solo no contexto urbano, particularmente para a camada 

social de baixa renda, têm trilhado pela investigação das políticas habitacionais 

governamentais, bem como têm estudado as dinâmicas do mercado imobiliário, 

dentre outros. Nós não poderíamos ter buscado outro caminho para conhecer a 

realidade da habitação de interesse social na Região Metropolitana de Natal 

(RMNatal), senão esse. 

Nas últimas décadas, a ação governamental tem se focado na construção de 

conjuntos habitacionais para a população de baixa renda, na promoção de 

financiamentos bancários para a aquisição da casa própria a juros baixos, ou tem 

dado subsídios financeiros para a citada camada social. Tudo isso para que a 

população de baixa renda se torne possuidora (consumidora) da tão sonhada casa 

própria.  

Não obstante, nossa experiência enquanto moradora de um conjunto 

habitacional erguido na periferia de Natal (região administrativa norte) no fim da 

década de 1970, com financiamento do BNH (Banco Nacional de Habitação - o 

Conjunto Santa Catarina) nos despertou o interesse pelo tema da habitação de 

interesse social no Brasil. Nossa inquietação inicial era analisar se havia alguma 

semelhança entre aqueles conjuntos construídos pelo BNH e os novos conjuntos 

habitacionais construídos hoje para a população de baixa renda, bem como observar 

similaridades no contexto de vida dos moradores/beneficiários na atualidade. 

Vimos nos anos de 1980, por exemplo, as famílias residentes nos conjuntos 

do BNH enfrentar muitas dificuldades quanto ao acesso à escola e ao atendimento 

médico para seus filhos e barreiras significativas para o acesso ao transporte público 

coletivo. O Conjunto Santa Catarina, assim como todos os outros construídos para 

famílias de baixa renda do BNH, era distante de tudo. Assim, a localização dos 
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empreendimentos do BNH em Natal, dentre outras coisas, sugeria a periferização da 

moradia popular. Por essa razão, nos perguntamos: E hoje, como é a oferta de 

habitação de interesse social e qual a realidade vivenciada por seus moradores 

quanto ao acesso à cidade?  

Assim, nos dedicamos à pesquisa sobre acessibilidade1 tendo como objeto 

de estudo o programa habitacional mais expressivo vivenciado na atualidade, o 

programa do governo federal Minha Casa Minha Vida – PMCMV - Faixa 1 (de 0 a 03 

salários mínimos) com ênfase na produção habitacional realizada entre os anos de 

2009 e 2012 na Região Metropolitana de Natal (RMNatal).  

Todavia, o foco de nossa investigação não é detalhar o programa 

habitacional em si. Nosso objetivo é refletir sobre a acessibilidade nos conjuntos 

habitacionais do programa na RMNatal. Por essa razão, uma das primeiras 

atividades de pesquisa, ainda quando da delimitação do objeto de estudo, consistiu 

na identificação dos municípios beneficiados pelo programa no período estudado.  

Após identificá-los, e no intuito de dar suporte às reflexões sobre as 

condições de acessibilidade nos conjuntos habitacionais do PMCMV Faixa 1, nos 

imbuímos da análise de três categorias que consideramos fundamentais para 

debater o tema: a localização dos empreendimentos dentro dos municípios; a oferta 

de transporte público coletivo (mobilidade urbana) e a disponibilidade de alguns 

equipamentos públicos, serviços, lazer e bens culturais no entorno desses.  

A análise dessas categorias nos permitiu refletir sobre os aspectos do 

programa que podem influenciar sobremaneira nos processos de segregação 

residencial e periferização da habitação da população de baixa renda a partir da 

precarização das condições do acesso à cidade.  

Vale salientar que o Programa Minha Casa Minha Vida objetiva promover o 

sonho de aquisição da casa própria, trazendo para a população de baixa renda a 

possibilidade real de consumo da mercadoria habitação. Com esta pesquisa 

buscamos desvelar, a partir das categorias mencionadas, os desdobramentos da 

aquisição da casa própria frente às condições de acessibilidade e consequente 

direito à cidade. A palavra distante, utilizada no título da dissertação, ainda que 

                                                             
1Assumimos o conceito de acessibilidade a partir do pensamento de Harvey (1980), que preconiza 
que acessibilidade diz respeito às condições dadas aos indivíduos de consumir (acessar) os 
equipamentos urbanos públicos, os serviços, o lazer, os bens culturais, as vias de ingresso às áreas 
urbanas, o transporte público coletivo, ou seja, o acesso direto à cidade. 
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possa sugerir ambiguidades, aponta para as primeiras pistas, que no decorrer da 

leitura, procuraremos esclarecer.  

Nesse contexto, priorizamos detalhar reflexões sobre a acessibilidade nos 

conjuntos habitacionais erguidos na RMNatal pelo PMCMV Faixa 1, utilizando como 

referencial teórico alguns apontamentos desenvolvidos pelo geógrafo britânico David 

Harvey em sua obra intitulada “A Justiça Social e a Cidade”, de 1980, quando este 

discutiu, entre outras coisas, o processo de separação da habitação de pobres e 

ricos nos Estados Unidos (com suas cidades de capitalismo avançado),  dialogando 

e incorporando, sempre que possível, as contribuições tanto deste último quanto dos 

demais autores aqui referenciados. 

Vale salientar que na referida obra, Harvey tratou do modelo urbano ‘centro 

versus periferia’ no qual os ricos residiam nos subúrbios (periferia geográfica para 

onde os empregos estavam migrando) e os pobres nas áreas centrais (de onde os 

empregos estavam se afastando). Apesar do arranjo urbano no Brasil e na RMNatal 

ser inverso ao evidenciado por Harvey, ou seja, pobres na periferia e ricos no centro 

urbano, consideramos que as análises feitas por ele sobre a localização da 

habitação na cidade urbana nos permite algumas analogias, principalmente quanto 

ao acesso à cidade oferecido ou não à população de baixa renda.  

Os estudos desenvolvidos por Harvey especificamente no Capítulo 2, Parte 

I, seção 2 de sua obra “A justiça social e a cidade”, possibilitam essas reflexões, 

bem como os necessário diálogos sobre a realidade da habitação de interesse social 

na RMNatal. Além disso, também proporcionam o debate sobre o preço da 

mobilidade urbana, viés da acessibilidade que recebeu destaque em nossa 

pesquisa, e suas implicações na renda dos indivíduos, matéria relevante para a 

nossa pesquisa, visto estarmos tratando de uma população de baixa renda. 

É oportuno ressaltar que aceitamos como pressuposto básico a 

acessibilidade, a partir da localização da habitação, como elemento determinante 

para as nossas reflexões, visto que sua ausência se desdobra em consequências 

que implicam em deficiência de oportunidades de emprego, de recursos, serviços de 

bem-estar e redistribuição da renda real num sistema urbano, causando 

desequilíbrio e injustiça social. 

Os empreendimentos pesquisados foram edificados nos municípios de 

Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim e 
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São Gonçalo do Amarante, beneficiados pelo programa no espaço temporal acima 

citado.  

No primeiro capítulo discorremos sobre o processo de crescimento das 

cidades que provocaram o aumento da demanda por serviços e atividades 

necessárias para se viver no meio urbanizado. Portanto, introduz questões 

intrínsecas à acessibilidade, objeto de reflexão de nossos estudos.  

Nesse capítulo, realizamos um breve resgate histórico das políticas 

habitacionais de interesse social no Brasil, destacando ações do governo federal a 

partir do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Banco Nacional de Habitação 

(BNH).  

Após esse breve relato, introduzimos e descrevemos quesitos básicos da 

sistemática do PMCMV para a Faixa 1, no sentido de fundamentar nossas análises, 

bem como apresentamos um quadro com a identificação de todos os 

empreendimentos construídos, entregues ou em construção na RMNatal (apenas 

Faixa 1 do programa) no período analisado, apontando as críticas já elaboradas por 

autores como Nabil Bonduki e Adauto Lúcio Cardoso realizadas em artigos e obras 

mais recentes dos citados autores acerca do programa no Brasil. Traçamos aqui um 

paralelo entre a referida política habitacional e os interesses capitalistas. 

Ainda no capítulo 1, visitamos e nos apropriamos de conceitos como 

segregação socioespacial, segregação residencial e periferização, à luz de 

pensadores como Villaça, Ribeiro e Torres, bem como tratamos do tema habitação 

de interesse social no Brasil a partir das obras de Bonduki, Maricato, Rolnik, Valença 

e Sérgio de Azevedo. 

Contudo, para tratar especificamente do nosso objeto de estudo, a saber, a 

questão da acessibilidade, concluímos o capítulo fazendo as devidas ponderações 

sobre o referido conceito à luz do pensamento de Harvey (1980), suas semelhanças 

e diferenças enquanto conceito definido na Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(PNMU). Assim, estudamos, a partir das implicações da localização da moradia (ou 

da mudança da localização), o preço pago para se alcançar a acessibilidade, no 

sentido de refletirmos sobre o custo desta para os beneficiários dos conjuntos 

habitacionais do PMCMV Faixa 1 na RMNatal.  

No capítulo 2, justificamos a escolha do tema e nossa questão de pesquisa 

descrevendo, passo a passo, os caminhos que percorremos para realizá-la. A fim de 

melhor definir o campo, apresentamos dados e informações acerca da Região 
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Metropolitana, recorte do nosso objeto de estudo para tratarmos sobre 

acessibilidade. A importância de tal procedimento se deu pela necessidade de 

explicarmos a organização do sistema urbano da RMNatal e, assim, realizarmos 

nossas reflexões sobre a acessibilidade nos novos conjuntos do PMCMV Faixa 1. 

Nesse capítulo, assinalamos os procedimentos metodológicos utilizados 

para realização da pesquisa que resultou na presente dissertação. Apresentamos 

nossas intenções quanto ao uso de ferramentas de pesquisa, a saber: o 

levantamento de documentos (pesquisa documental), levantamento de campo com 

registro fotográfico dos 32 empreendimentos, entrevistas (informais) com 

representantes institucionais e moradores dos conjuntos, incluindo os condomínios.  

Tais procedimentos e técnicas se mostraram adequados ao estudo de caso 

realizado. Indicamos a importância da aquisição das informações oficiais adquiridas 

junto a órgãos públicos, sítio do governo federal e secretarias municipais. Também 

apontamos a necessidade e aplicabilidade dos mapas, quadros e tabelas 

confeccionados a partir dos citados documentos.  

No terceiro capítulo, começamos efetivamente as nossas reflexões sobre 

as condições de acessibilidade, a partir das informações resultantes do trabalho de 

campo realizado nos municípios estudados. Discorremos sobre a categoria 

“localização dos empreendimentos” dentro dos municípios.  

No que se refere à citada categoria elaboramos um mapa para cada 

município pesquisado com a indicação geográfica dos novos conjuntos habitacionais 

do PMCMV Faixa 1 na RMNatal e utilizamos imagens aéreas dos empreendimentos 

obtidos por meio do Google  Maps para ilustrar nossas ponderações sobre a escolha 

locacional dos empreendimentos e suas implicações quanto à acessibilidade para os 

beneficiários. 

No quarto capítulo destacamos a categoria “transporte público coletivo” nos 

referidos conjuntos habitacionais e tratamos da categoria “equipamentos públicos, 

serviços, lazer e bens culturais” no entorno dos empreendimentos. Vale salientar 

que essa última categoria se configura em nosso trabalho como elemento 

complementar utilizado para apoiar nossas reflexões sobre acessibilidade. 

Fizemos uma ficha para cada grupo de edificações construídas em um 

mesmo município, bem como uma ficha para aquele município que apresentou 

apenas um empreendimento. Cada ficha contém: nome do empreendimento, 

endereço completo, o número de unidades habitacionais, tipologia, situação à época 
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da pesquisa, nome da construtora executora da obra e, ao menos, 05 registros 

fotográficos. Ressaltamos que todas as 13 fichas elaboradas, por se tratar de um 

material volumoso, no entanto, complementar à pesquisa, constam no apêndice 

(apêndice A) dessa dissertação. 

Para a categoria “Transporte Público Coletivo” descrevemos o atual 

sistema de transporte urbano na RMNatal, destacamos o perfil dos deslocamentos 

da população por motivos das viagens, divisão dos deslocamentos por modal e por 

tempos de viagem.  

Apresentamos números, dados e informações extraídas do Plano Diretor de 

Transporte Metropolitano da Região Metropolitana do Natal (PDTM) elaborado pelo 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2008, através da Secretaria 

de Infraestrutura – SIN – e do DER/RN (Departamento de Estradas de Rodagens) e 

do Plano de Mobilidade de Natal/RN desenvolvido pela Fundação COPPETEC 

(Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos), 

contratado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), concluído no 

ano de 2009.  

Ainda discorrendo sobre a categoria “transporte público coletivo” 

apresentamos o resultado do levantamento e das observações do campo que 

favorecem a compreensão da realidade vivenciada pela população de baixa renda 

dos municípios beneficiados pelo programa no que se refere ao acesso ao 

transporte público coletivo e que, por conseguinte, revela também parte do contexto 

experimentado pelos moradores dos conjuntos habitacionais quanto ao transporte 

público coletivo.  

Todos os dados foram convertidos em tabelas, gráficos, quadros e mapas. 

Apresentamos no referido capítulo alguns dos nossos registros fotográficos (os 

registros completos são apresentados em fichas no apêndice deste trabalho) e 

produtos elaborados a partir das ferramentas Google Maps e Wikimapia que nos 

auxiliaram sobremaneira em nossas reflexões. É oportuno esclarecer que usamos a 

categoria “equipamentos públicos, serviços, lazer e bens culturais”, ou seja, o 
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levantamento dos meios de consumo coletivo2 e sua disponibilidade no entorno dos 

empreendimentos, para nos indicar a conjuntura atual dos municípios pesquisados 

quanto às possibilidades de acesso a todos esses elementos constituintes da vida 

urbana, com o intuito de facilitar o diálogo entre a localização dos empreendimentos 

e a oferta de transporte público coletivo. 

Utilizamos informações secundárias obtidas a partir de pesquisas no sítio do 

IBGE, através dos últimos censos registrados. Tal procedimento possibilitou levantar 

os dados necessários para uma leitura parcial da disponibilidade dos meios de 

consumo coletivos existentes em cada município pesquisado.  

Nossa intenção é mostrar a realidade local no que se refere à disponibilidade 

dos meios de consumo coletivos, como elementos de apoio em nossas reflexões 

sobre as condições de acessibilidade da população ali instalada, beneficiada com a 

construção dos novos conjuntos habitacionais. Apresentamos registro fotográfico de 

nossa autoria e imagens do Google Maps e Wikimapia para ilustrar nossas 

afirmações. 

No quinto e último capítulo, tratamos de nossas considerações finais 

acerca das reflexões que fizemos a partir de cada categoria analisada, apontando 

em cada uma delas sua relação com as condições de acessibilidade nos conjuntos 

habitacionais.  

Nesse capítulo, nos aventuramos em um ensaio conclusivo, de forma 

também a inferir implicações das citadas condições de acessibilidade para o futuro 

tanto dos novos conjuntos habitacionais no que se refere à dinâmica urbana na qual 

estão inseridos, quanto para a própria população beneficiada no tocante ao alcance 

da justiça social e acesso à cidade que nos fala David Harvey. Ao mesmo tempo, ele 

contém algumas sínteses provisórias, haja vista tratar-se de uma temática que 

possibilita diferentes leituras e interpretações de uma mesma realidade.  

 

 

  

                                                             
2 Os meios de consumo coletivos são formas de socialização capitalista através da intervenção 

estatal, sua localização se dá por meio de decisões e ações provindas dos interesses dos agentes 

produtores do espaço urbano (CORRÊA, 2005). Os meios de consumo coletivos são vistos como 

supérfluos porque só intervém no nível da reprodução da força de trabalho (LOJKINE, 1997). 

(OLIVEIRA, 2010, p. 04). 
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CAPÍTULO 1 

POLÍTICAS HABITACIONAIS E ACESSIBILIDADE 
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2 POLÍTICAS HABITACIONAIS E ACESSIBILIDADE 

 

Nas metrópoles brasileiras enfrentamos, portanto, a face mais aguda 
dos desafios de uma sociedade que consolida a democracia e 
homogeneíza seus valores, crenças e expectativas republicanas, 
mas, ao mesmo tempo, mantém, aumenta e dá maior visibilidade às 
desigualdades sociais. (RIBEIRO, 2005. p.68). 

 

Um dos objetivos desse capítulo consiste em recuperar contribuições 

conceituais que auxiliem em nossas reflexões sobre os problemas enfrentados pelos 

moradores de regiões metropolitanas, em nosso caso particular, da Região 

Metropolitana de Natal, diante da mais recente configuração urbana após a 

implantação das novas unidades habitacionais adquiridas pela população de baixa 

renda na referida região a partir do programa habitacional do governo federal 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) Faixa 1 (0 a 3 salários mínimos). Essa 

recuperação conceitual nos permitirá melhores reflexões nas abordagens sobre 

acessibilidade arroladas nessa dissertação. 

Destacaremos os impactos dessa política de habitação de interesse social, 

de forma a contribuir para a compreensão de fenômenos como segregação 

socioespacial, segregação residencial, especulação imobiliária e acessibilidade, pois 

esses são elementos estreitamente ligados ao modo de produção capitalista e, por 

conseguinte, diretamente ligados ao nosso objeto de estudo. Entretanto, a 

acessibilidade e suas implicações se configurarão, durante toda essa dissertação, 

no centro de nossas preocupações e análises. 

Nosso referencial teórico se concentra, entre outros, nos estudos que tentam 

explicar os processos das dinâmicas urbanas desenvolvidas no seio da cidade 

capitalista, com destaque para as ideias de David Harvey quanto à localização da 

habitação. Trataremos da acessibilidade como elemento determinante nessa 

dinâmica, visto que sua ausência se desdobra em consequências tais como a 

deficiência de oportunidades de emprego, de recursos e serviços de bem-estar num 

sistema urbano.  

A localização dos empreendimentos do PMCMV- Faixa 1 na RMNatal, nos 

leva indubitavelmente a essa discussão sobre acessibilidade, pois requer que 

entendamos as relações entre distância e território no sistema urbano e suas 

implicações. Assim, é imprescindível conhecer um pouco da história da criação das 

regiões metropolitanas em nosso país. 
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No Brasil, o intenso processo de urbanização dos últimos 50 anos trouxe 

implicações no desenho e configuração das cidades, observando-se em algumas 

delas uma expressiva concentração de população, serviços e também demandas. 

Como resultante, surgiram desse intenso movimento as regiões metropolitanas. Com 

a concentração de população nas cidades, ou seja, com o crescimento demográfico 

dessas grandes cidades e respectivamente de sua mancha urbana, outro fenômeno 

geográfico surgiu: o da conurbação.  

A conurbação é a ligação física existente entre as malhas urbanas de duas 

ou mais cidades. Essa integração de ao menos dois centros urbanos acontece 

também de maneira funcional, com a migração pendular diária de pessoas entre as 

cidades.  

Esse fenômeno desencadeou um novo processo de metropolização que viu 

crescer nas franjas da metrópole formações de novos núcleos urbanos cada vez 

mais dinâmicos e inter-relacionados com a cidade-mãe. Essas metrópoles passam 

então a vivenciar vários e sérios problemas urbanos. No caso brasileiro, entre as 

décadas de 1950 e 1960 ocorreu uma concentração urbana acelerada e 

desordenada, resultado do processo de industrialização pelo qual o país passava 

naquele momento.  

 

O Brasil conhece o fenômeno da urbanização propriamente dita 
somente em meados do século XX.  Até então, a vida urbana 
resumia-se, na maior parte do País, a funções administrativas 
voltadas a garantir a ordem e coordenar a produção agrícola. Após a 
década de 50, como reflexo da industrialização, os nexos 
econômicos e o fator urbano tornam-se correlatos. Impõe-se uma 
nova lógica na organização da sociedade brasileira. As inovações 
econômicas e sociais são enormes, pois associam-se, neste 
contexto, à revolução demográfica, ao êxodo rural e à integração do 
território pelos transportes e comunicações. Crescem cidades de 
todos os tipos e com diferentes níveis funcionais. Tem início o 
processo de metropolização. A nova base econômica, pautada na 
indústria e no urbano, ultrapassa, já em meados da década de  60, a 
região Sudeste. Consolida-se a formação do mercado nacional e um 
de seus principais pilares é exatamente a urbanização do território e 
seu respectivo sistema de cidades. (BERNARDES, 2013). 

 

Dessa forma, as metrópoles expandiram-se, conurbaram-se com as 

respectivas cidades mais aproximadas e provocaram demandas de serviços e 

atividades que não podiam mais ser encaradas e resolvidas por meio do esforço 

individual dos municípios. A nova realidade estabelecia que as dificuldades 
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deixassem de ser estritamente desta ou daquela localidade, assumindo uma 

dimensão maior, uma dimensão metropolitana. Nasceram, pois, discussões e 

reflexões com o intuito de prover respostas para esses problemas. 

Diante dessa situação, em 1973, foi promulgada a lei definindo a criação das 

Regiões Metropolitanas, justamente para enfrentar tais problemas urbanos. 

 

A despeito da previsão constitucional de 1967 e da Emenda nº 1 de 
1969, as regiões metropolitanas foram criadas somente em 1973, 
circunstância que demonstra e sinaliza, a par da realidade 
socioeconômica, ter estado o legislador ordinário afastado da 
realidade dos Municípios. A Lei Complementar nº 14, de 8 de junho 
de 1973, criou as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Curitiba, Belém e Fortaleza, ao 
passo que a Lei Complementar nº 20, de 1º de julho de 1974, criou a 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estabelecendo, para sua 
manutenção, um fundo contábil metropolitano, de cuja previsão e 
constituição não cuidara a Lei Complementar nº 14/73. (TEIXEIRA, 
2005, p.64.). 

 

Muitos anos depois de promulgada a Lei Complementar nº 14/73, foi criada 

a Região Metropolitana de Natal (RMNatal), em 1997, por meio da Lei Estadual 

Complementar nº 152, de 16 de janeiro, inicialmente compreendendo os municípios 

de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Macaíba e Extremoz.  

 

A Região Metropolitana de Natal (RMN) é muito recente; com pouco 
mais de 1 milhão de habitantes e 2,5 mil Km², foi criada formalmente 
em 1997. É formada por oito municípios: Natal, Parnamirim, São 
Gonçalo do Amarante, Macaíba, Extremoz, Ceará Mirim, Nísia 
Floresta e São José do Mipibú. Sua densidade demográfica é de 344 
habitantes por Km². O polo, município de Natal, cresceu a uma taxa 
de 1,81% a.a no período de 1991/2000 enquanto que o município de 
Parnamirim, que tem alto nível de integração com Natal, cresceu 
7,9% a.a no mesmo período, seguido de São Gonçalo do Amarante, 
com taxa de 4,86%. Entre os demais municípios, somente Extremoz 
e Nísia Floresta apresentaram taxas superiores a 3%. (PONTES; 
PEDREIRA, 2008, p. 2)  

 

A RMNatal foi ampliada, em 2002, com a inclusão de Nísia Floresta e São 

José de Mipibu. Em 30 de novembro de 2005, por força da Lei Complementar nº 

315, foi acrescido à RMNatal o município de Monte Alegre. Em 2009 o município de 

Vera Cruz passou a integrar a região. E, por fim, em 25 de fevereiro de 2014, a Lei 

Complementar nº 485 incluiu o município de Maxaranguape à RMNatal.  
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Hoje, o termo RMNatal diz respeito à extensão da capital potiguar, formada 

pela própria capital Natal, quatro de seus municípios limítrofes: Parnamirim, São 

Gonçalo do Amarante, Macaíba e Extremoz, que formam uma mancha urbana 

contínua, e municípios próximos, como Ceará-Mirim, Monte Alegre, Nísia Floresta, 

São José de Mipibu, Vera Cruz e Maxaranguape.  

Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2012), a população da RMNatal é de aproximadamente 1.385.186 habitantes, sem 

considerar a população de Maxaranguape. A criação da região metropolitana de 

Natal, objetiva, entre outras metas, enfrentar as dificuldades costumeiras de uma 

região metropolitana, a saber, problemas com trânsito e transporte, infraestrutura 

urbana, saúde, habitação etc.  

 

 

Mapa 1 - Atualização da Região Metropolitana de 

Natal

 

Fonte: Elaborado por Samuel Zwinglio Azevedo com o auxílio do software Arcgis 
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Da mesma maneira como em todo o Brasil, a habitação de interesse social 

em Natal e em sua região metropolitana conheceu nas últimas décadas algumas 

soluções implantadas nacionalmente, até chegar ao PMCMV Faixa 1.  

Sem o intuito de apontar qual programa habitacional foi mais adequado para 

a população de baixa renda, mas com a intenção de analisar a realidade atual, 

apresentamos uma pequena retrospectiva da habitação de interesse social no Brasil 

no sentido de contextualizar a pesquisa. 

 

 

2.1 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ONTEM E HOJE 

 

Historicamente, a produção da moradia popular obedeceu ao regime 

desenvolvimentista capitalista, em que os processos de trabalho se desdobram na 

produção do espaço da cidade (LEFEBVRE, 1999). No campo da economia, a 

cidade ocidental moderna é lugar da produção e reprodução do capital, bem como é 

a expressão da miséria e opressão da classe operária, segundo a teoria marxista. 

A moradia é, portanto, um bem de consumo, que a classe social de menor 

renda sempre apresentou dificuldades para adquirir, necessitando da ação 

governamental para lhes assegurar a aquisição desse produto.  

Para Valladares (1996), essa classe trabalhadora espera do Estado políticas 

sociais e econômicas que lhes permita o mínimo de bem-estar: 

 

Pobreza torna-se então sinônimo de carência, situação em que o 
atendimento às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos ou 
de suas famílias está abaixo de um patamar mínimo. Um princípio 
classificatório é introduzido permitindo diferenciar grupos no interior 
da população pobre: aqueles acima ou abaixo da linha de pobreza; 
aqueles com ou sem renda regular para adquirir no mercado os bens 
e os serviços essenciais a um mínimo de bem-estar. (VALLADARES, 
1996, p. 133). 

 

Como dissemos, dentre os elementos constituintes desse mínimo de bem-

estar que precisa ser ofertado pelo poder público a partir de políticas sociais, se 

destaca a política de habitação de interesse social, que também precisa estar 

articulada a um conjunto de outras políticas no sentido de garantir o equilíbrio no 

sistema urbano. 
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Ao discorrer e discutir sobre habitação de interesse social no Brasil é 

necessário fazer um resgate histórico do tema.  

Nabil Bonduki (1998) nos diz que a atuação do governo na promoção de 

habitações populares começou a tomar corpo no Brasil somente após a República 

Velha (1889 – 1930). De acordo com o autor, durante o citado período, o governo 

privilegiou a produção privada e se recusou a intervir diretamente no âmbito da 

construção de casas para os trabalhadores, agindo pontualmente em situações 

extremas de insalubridade das moradias. Tais moradias tratavam-se basicamente de 

cortiços onde trabalhadores urbanos da indústria se amontoavam. 

Ele acrescenta que somente a partir dos anos de 1930, já na era Vargas, a 

produção de habitação de interesse social começa a ser colocada no cenário das 

ações governamentais. Uma das primeiras intervenções se deu através da 

promulgação do decreto-lei do Inquilinato, do decreto 58 e da instituição da 

Fundação da Casa Popular. 

 

Entre as medidas mais importantes implementadas pelo governo no 

que diz respeito à questão habitacional, estiveram o decreto-lei do 

inquilinato, em 1942, que, congelando os aluguéis, passou a 

regulamentar as relações entre locadores e inquilinos, a criação das 

carteiras prediais dos Institutos de Aposentadoria e Previdência e da 

Fundação da Casa Popular, que deram início à produção estatal de 

moradias subsidiadas e, em parte, viabilizaram o financiamento da 

promoção imobiliária, e o Decreto-Lei n.° 58, que regulamentou a 

venda de lotes urbanos a prestações (BONDUKI, 1994, p. 732). 

 

Ainda visitando retrospectivas realizadas por Bonduki (2012) sobre a 

intervenção estatal na questão da habitação de interesse social no Brasil, podemos 

evidenciar que algumas poucas exceções da ação pública no provimento de 

habitações populares aconteceram no Rio de Janeiro e no Recife.  

Em 1906, no Rio de Janeiro, após a derrubada de vários cortiços que deram 

lugar a Avenida Central, foram construídas 120 unidades habitacionais na Avenida 

Salvador de Sá. Em 1926, na cidade do Recife, o governo construiu 40 unidades 

habitacionais financiadas pela Fundação Casa Operária.  

Segundo o autor essa parece ter sido a primeira instituição pública do país a 

ser criada especificamente para produzir habitação com caráter social. O Governo 

se restringiu apenas a conceder privilégios à iniciativa privada para que esta 
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produzisse vilas operárias. A elite dominante incentivava essa prática de construção 

das citadas vilas, localizadas ao lado da fábrica, no intuito de fixar o operário junto à 

empresa. 

Como já citamos anteriormente somente na Revolução de 30, início da Era 

Vargas (Estado Novo), o Estado sai da inércia (liberalismo) e passa a intervir na 

economia e nas relações capital x trabalho, mais notadamente nas populosas áreas 

urbanas. A ação não era exatamente o reconhecimento da responsabilidade para 

com a população trabalhadora, mas a necessidade do governo de trazer a massa 

urbana para si no sentido de dar legitimidade ao governo e procurar garantir a 

perpetuação do poder.  

Como a habitação sempre foi um grande ônus e um grave problema dos 

trabalhadores urbanos, a intervenção do governo nos preços dos aluguéis através 

da promulgação da Lei do Inquilinato foi muito bem recebida. Na época, o negócio 

dos aluguéis era o que movia o capital, mas por outro lado, enfraquecia tanto o 

trabalhador quanto os investimentos na indústria.  

Para o trabalhador o aluguel representava até 20% do seu salário, o que 

comprometia cada vez mais seu sustento. Já a indústria via potenciais investidores 

partirem para o negócio (lucro) dos aluguéis.  

Em razão dessa perda de investimento na indústria nacional, Vargas lança o 

Decreto-lei do inquilinato, de 1942, que congelava os aluguéis. Essa medida levou 

os investidores a abandonar o negócio dos aluguéis (preços desatualizados) e 

investir na indústria. Seria, portanto necessário mobilizar capitais internos 

canalizando para a empresa industrial recursos que normalmente se inclinariam para 

outros setores da economia (Plano de Desenvolvimento de Vargas).  

Os investidores que permaneceram no negócio de aluguéis utilizavam toda 

espécie de artifícios para despejar seus inquilinos, pois só havia lucro se houvesse 

rotatividade. O que em princípio pareceu ser a solução para a classe trabalhadora 

diminuir seus gastos com moradia transformou-se no seu pior inferno, pois os 

grandes investidores reduziram a construção de casas de aluguel aumentando a 

escassez de moradias nas grandes cidades, período conhecido como “crise da 

habitação de 1940”.  

De acordo com Bonduki (2012), é diante da citada crise que várias 

estratégias foram articuladas no sentido de vencê-la. Assim, temos a criação das 

carteiras prediais nos IAP´S (Institutos de Aposentadoria e Pensões), e a instituição 
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da Fundação da Casa Popular (Governo Dutra, 1946).  Em 1º de maio de 1946, foi 

criada a Fundação da Casa Popular (FCP), a base precursora do Banco Nacional de 

Habitação (BNH).  

Instituída pelo decreto lei nº 9.218-46, a FCP era subordinada ao Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC), e sua finalidade era a de proporcionar ao 

trabalhador brasileiro e mesmo a estrangeiros com mais de 10 anos vivendo no 

Brasil, a aquisição ou construção da casa própria tanto no meio rural como no meio 

urbano. A FCP é tida como o embrião de política habitacional, pois foi o primeiro 

órgão nacional destinado exclusivamente à provisão de moradias para a população 

de baixa renda.  

 

Ah! Na grande cidade me realizar morando num BNH. Na periferia a 
fábrica escurece o dia. Não vá se incomodar com a fauna urbana de 
São Paulo, de São Paulo. Pardais, baratas, ratos na rota de São 
Paulo. E pra você criança muita diversão em São Paulo, São Paulo 
lição: Tomar um banho no Tietê ou ver TV (PREMÊ, 1984). 

 

Mesmo sendo os IAP´S anteriores a FCP, não se constituíam numa política 

de habitação. Eles estavam vinculados à política previdenciária. Através de ações 

clientelistas, o governo começou a construir conjuntos habitacionais e inaugura a 

questão da habitação como um problema social.  

 

De fato, com a FCP o governo usou a habitação com fins eleitorais e, 

dessa maneira, o clientelismo funcionou como a mola mestra que 

moveu o processo de distribuição de moradias, não proporcionando 

o retorno do investimento executado, tornado inviável praticamente o 

programa (GOUVÊA, 1995, p.37-8). 

 

Compreendendo a questão da política habitacional como relevante problema 

social e percebendo-o como oportunidade para promover ações populistas, o 

governo militar cria o Banco Nacional de Habitação (BNH). Valença (2013) traduz a 

realidade histórica até aquele momento e explica a estratégia do governo militar para 

enfrentar as dificuldades herdadas pelo descaso com a habitação social: 

 

Os governos militares haviam herdado um país com forte dinâmica 

populacional – elevado índice de crescimento associado à forte 

imigração campo-cidade –, tendo contribuído consideravelmente 

para a acentuação desta última tendência ao promover intenso 
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processo de industrialização das cidades e a modernização do 

campo. A situação do estoque habitacional no país requeria, dessa 

forma, solução de massa, o Estado autoritário legitimação popular e 

as empresas nacionais alguma forma de capitalização. A criação do 

BNH (1964), entre vários outros, objetivava atender a todos esses 

requisitos. (VALENÇA, 2013). 

 

 

O autor explica que para tornar possíveis as iniciativas do BNH, o governo 

militar criou em 1966 o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que garantia maior 

aporte de recursos ao referido sistema. Valença (2013) afirma que o governo, 

autodenominado “revolucionário”, e que instituiu mais de duas décadas de ditadura 

militar no país, tinha pressa de promover a habitação de interesse social.  

Então, junto ao SFH, foram instituídos a “correção monetária”, o Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) sendo neste último adicionada as 

cadernetas de poupança, e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em 

uso até hoje. Também foi criada a primeira geração das Letras Hipotecárias, e 

algumas outras formas complementares de financiamento.  

E o que aconteceu com as ferramentas utilizadas pelos governos passados? 

Segundo Valença (2013), a política do BNH/SFH substituiu os sistemas de provisão 

pública habitacional anteriores desenvolvidos pelos Institutos de Aposentadoria e 

Pensão e na Fundação da Casa Popular, que acabaram sendo extintos. 

A realidade da habitação popular em nosso país a partir das estratégias 

financeiras na política BNH/SFH não deram conta de garantir a moradia a classe 

operária, a população de baixa renda e ainda fomentaram a especulação imobiliária, 

entre outras coisas. Como afirma Valença (2013): 

 

As políticas implementadas a partir daí ajudaram a expandir 
sobremaneira os limites urbanos das principais cidades brasileiras. 
Grandes conjuntos foram construídos, quase sempre na periferia das 
cidades, deixando, entre estes e aquelas, grandes extensões de 
terras para posterior utilização, fomentando a especulação imobiliária 
e marcando um padrão de expansão urbana esparso, difuso, confuso 
e cheio de grandes vazios urbanos. Quase sempre, também, esses 
conjuntos careciam de infraestruturas e serviços, que foram, aos 
poucos e com demora, sendo providos pelo Estado, muitas vezes 
segundo o calendário eleitoral, em movimentos clientelistas, e de 
forma bastante desigual e com pouca coordenação. (VALENÇA, 
2013).  
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Valença (2013) esclarece que no período compreendido entre 1970 até 

1985, o Banco Nacional de Habitação (BNH) atuou pontualmente no fomento da 

construção de habitações para populações nas faixas de renda mais baixa ao passo 

que priorizou a produção de moradia para a classe média.  

A década dita economicamente “perdida no Brasil”, a saber, os anos de 

1980, viram surgir a reflexão sobre a capacidade de intervenção do Poder Público 

na construção de casas populares. Ainda, segundo Valença (2013), a expansão da 

produção de habitações populares evidenciada nos anos de 1970 foi substituída por 

uma forte retração. 

A recessão econômica e a falta de dinheiro no Banco Nacional da Habitação 

(BNH), para atender as companhias habitacionais do país (COHAB), reduziram a 

realização de obras e contribuíram para as carências habitacionais existentes até 

hoje, segundo dados do Governo Federal. Essa desestruturação culminou com a 

extinção do BNH, em 1986, deixando a política habitacional do país praticamente 

abandonada, atingindo ainda mais a população mais pobre. 

Passados mais de 20 anos, a política habitacional com financiamento do 

governo federal é retomada na gestão do presidente Fernando Collor de Melo, mas 

ainda de maneira tímida. 

 

Em seguida a vários planos econômicos “heterodoxos” de combate à 
inflação e controle da crise (Plano Cruzado, Cruzado II, Bresser, 
Verão), postos em prática pelo Governo Sarney, é lançado o – 
também mal sucedido – Plano Collor, de viés monetarista (com 
ataque à poupança privada dos brasileiros) e recessivo. Porém, com 
todas as suas mazelas, que determinaram, ao final de 1992, o 
impeachment do Presidente, foi neste período que o governo voltou a 
discutir política urbana no país. Uma nova política habitacional 
privatizadora, em linha com a política geral do governo, é 
implementada, aproveitando-se de saldos do FGTS não utilizados e 
acumulados (VALENÇA, 2013). 

 

Em 2003, no governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi criado o 

Ministério das Cidades com a proposta de trazer à tona a discussão sobre a política 

urbana e o destino das cidades, pois o país sofria com a ausência de marcos 

regulatórios claros para as políticas setoriais urbanas, a saber, habitação, 

saneamento e transporte, que se constituíam cada vez mais urgentes na 

organização da vida urbana. Assim, o Ministério buscava a articulação entre as 
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políticas de saneamento, habitação, infraestrutura e transporte no sentido de garantir 

o equilíbrio no sistema urbano. 

O novo Ministério se estruturou nos três principais problemas sociais que 

afetam as populações urbanas e que estão relacionados ao território: o saneamento 

ambiental (água, esgoto, drenagem e coleta e destinação de resíduos sólidos), a 

moradia (falta de habitações, favelas, assentamentos precários, loteamentos 

irregulares) e as questões do transporte (mobilidade e trânsito). 

Mas o caminho que levou à criação do Ministério das Cidades teve 
uma pavimentação consolidada por muitos e sucessivos passos 
dados por um número cada vez maior de lideranças sociais, 
profissionais e técnicas de diversas origens. Um significativo número 
de documentos, projetos de lei, plataformas, programas foi 
desenvolvido pelo fórum nacional de reforma urbana, por cada uma 
das entidades que dele fizeram parte, pelos partidos políticos 
progressistas, pelas instâncias legislativas, pelas entidades sindicais, 
profissionais ou acadêmicas, e apresentados em fóruns 
internacionais (com destaque para a conferência internacional 
Habitat II, em 1996), nacionais e locais. O Ministério das Cidades foi 
fruto de amplo movimento social progressista e sua criação parecia 
confirmar, com os avanços, os novos tempos para as cidades do 
Brasil. (MARICATO, 2011, p. 24). 

 

Para a questão habitacional, o Ministério das Cidades criou, em 2007, dentro 

das ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o programa de 

urbanização de favelas, buscando oferecer à população de baixa renda o acesso à 

moradia digna, obedecendo ao novo conceito de déficit habitacional, evitando 

relocar as famílias moradoras das favelas para áreas distantes da centralidade. Essa 

foi, podemos dizer assim, uma das primeiras ações governamentais de retomada do 

tema habitação de interesse social para dentro da agenda pública. (MARICATO, 

2011). 

As propostas federais de política habitacional, concretizadas por meio de 

programas como Crédito Solidário, Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

e Programa Minha Casa Minha Vida, são indicações claras de uma decisão política, 

em escala nacional, de apoio à produção imobiliária para faixas salariais 

historicamente fora do mercado formal. Entretanto, não podemos deixar de destacar 

que, mesmo para essa faixa, o mercado sempre se autorregulou apoiando as 

iniciativas informais através da autoconstrução de moradias populares. 

Pesquisadores como Valença (2013) observam que tanto o PAC quanto o PMCMV, 
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carros-chefes da política urbana do governo federal, foram medidas anticíclicas de 

combate à crise financeira internacional. 

Nessa mesma linha de raciocínio, em artigo publicado em 2009 e intitulado 

“Do projeto Moradia ao Programa Minha Casa Minha Vida”, Bonduki demonstra 

claramente a real intenção de viés capitalista do programa. 

Ele explica que, engendrado num processo de intensa participação social, a 

Secretaria Nacional de Habitação (SNH) coordenou a elaboração a elaboração do 

Plano Nacional de Habitação (PLANHAB)3, estrategicamente pensado para ser 

aplicado a longo prazo no intuito de equacionar o problema habitacional. O 

PLANHAB foi formulado e debatido por ano e meio e estava pronto para ser 

publicado em janeiro de 2009. 

 

O PlanHab resultou de um amplo processo participativo, que 
envolveu todos os seguimentos da sociedade durante dezoito meses. 
Suas propostas, estratégias de ação e metas consideraram a 
diversidade da questão habitacional, as variadas categorias de 
municípios, as especificidades regionais e os diferentes olhares de 
cada segmento social. A estratégia exige ações simultâneas em 
quatro eixos indispensáveis: financiamentos e subsídios; arranjos 
institucionais; cadeia produtiva da construção civil; estratégias 
urbano-fundiárias. Esses eixos estão intrinsecamente articulados. 
Não haverá alterações substanciais no quadro da política 
habitacional se não forem realizadas ações concomitantes nas 
quatro frentes. (BONDUKI, 2012). 

 

Porém, de forma surpreendente, antes mesmo de ser feito o lançamento do 

PLANHAB pelo Ministério das Cidades, o governo federal, por meio da Casa Civil, 

anunciou o Programa Minha Casa Minha Vida, diante do cenário, naquele momento, 

de crise do capitalismo. 

O PMCMV trouxe definitivamente para o campo das ações práticas, o tema 

da habitação, mas sem observar os quatro eixos indissociáveis descritos acima por 

Bonduki, demonstrando claramente que o Programa tinha a missão de enfrentar a 

crise econômica: 

 

                                                             
3 PLANHAB – Plano Nacional de Habitação - que prevê a construção, até 2010, de 1 milhão de 
moradias para famílias com renda de até 10 salários mínimos. Envolve a participação de Estados e 
municípios, além da iniciativa privada. Seu objetivo é formular estratégias para equacionar a médio e 
longo prazos as necessidades habitacionais do Brasil, com vistas à inclusão social com 
desenvolvimento econômico. O plano vigora até 2023, com revisões nos anos de 2011, 2015 e 2019. 
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A crise econômica internacional – que teve início no setor imobiliário 
americano – chegou ao Brasil, gerando incertezas e uma paralisia no 
setor, pego no contrafluxo, pois estava em pleno processo de 
aceleração da produção. A situação pareceu fugir ao controle, com 
baixa acentuada das ações das empresas na bolsa de valores, com 
impactos nas atividades do setor, que sofreu forte queda. Essa 
conjuntura foi determinante para a decisão do governo de investir 
com vigor no setor habitacional. Esse “pacote”, maturado inicialmente 
no Ministério da Fazenda, tem origem nesse quadro como uma ação 
emergencial anticíclica de apoio ao setor privado para evitar o 
desemprego, ameaça concreta na virada de 2009. A intervenção da 
Secretaria Nacional de Habitação, lastreada no processo de 
elaboração do Plano Nacional de Habitação (PlanHab), possibilitou 
que essa ação anticíclica ganhasse algum conteúdo social, muito 
aquém do que seria possível se a estratégia do PlanHab fosse a 
referência para as medidas emergenciais a serem tomadas. 
(BONDUKI, 2012). 

 

Embora sem abranger os objetivos do PLANHAB plenamente, por meio do 

programa, a intenção do governo era possibilitar que a população com renda de até 

três salários mínimos, responsável por mais de 90% do déficit habitacional brasileiro, 

segundo Burnett (2009), passasse a contar com condições inéditas de aceder à 

casa própria com apoio do Estado. 

Aparentemente, conforme tentaremos demonstrar no escopo dessa 

dissertação, o programa não se articulou com outras políticas sociais, bem como 

não se articulou satisfatoriamente com o planejamento dos municípios, 

comprometendo, em alguns casos, o equilíbrio social em seus sistemas urbanos. 

Por causa da falta de moradia digna, notadamente na camada mais pobre 

da população brasileira, o PMCMV, segundo o Ministério das Cidades, objetivava 

principalmente atender as famílias com renda mensal de zero a três salários 

mínimos e que ainda não haviam adquirido a casa própria. Mas, o que é o PMCMV? 

 

 

2.2 UM POUCO SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV - é um programa 

habitacional do Governo Federal em parceria com os estados e municípios, gerido 

pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. O 

objetivo do Programa é a produção de unidades habitacionais, que depois de 

concluídas são vendidas sem arrendamento prévio às famílias brasileiras. 
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O programa foi subdividido por padrões de renda onde as famílias com 

renda entre 0 e 3 salários mínimos são caracterizadas como Faixa 1 (até 

R$1.600,00 ao mês), as famílias de 3 a 6 salários mínimos estão na Faixa 2 (entre 

R$ 1.600,00 e 3.100,00 ao mês) e as famílias de 6 até 10 salários mínimos 

encontram-se na Faixa 3 (R$ 3.100,00a R$ 5.000,00 ao mês) do programa. 

Podemos afirmar que essa seleção por renda já caracteriza uma forma antecipada 

de segregação social. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2012). 

Para o caso da FAIXA 1, que interessa ao nosso estudo, a Caixa Econômica 

Federal - CEF é responsável por toda a operação de contratação de um 

empreendimento. Ela atua desde o recebimento das propostas de aquisição de 

terreno e produção ou requalificação de empreendimentos para análise, recebimento 

de documentação necessária especificada nos normativos até a análise das 

declarações e sorteio dos beneficiários.  

O Ministério das Cidades é o gestor do programa, enquanto os municípios 

ficam incumbidos de realizar a doação dos terrenos, de inscrever os interessados e 

enviar as declarações (documento onde o comprador afirma não possuir casa 

própria) dos candidatos para a Caixa Econômica Federal.  

Outro agente envolvido na operação são as empresas do setor da 

construção civil que participam da ação apresentando propostas de execução de 

projetos aprovados para aquisição de unidades habitacionais na forma estabelecida 

pelas normas do Programa, bem como são responsáveis pela guarda dos imóveis 

construídos pelo prazo de 60 dias após a conclusão e legalização das unidades 

habitacionais.  

No caso da população de baixa renda (até 3 salários mínimos), o objetivo do 

governo era construir 400 mil unidades habitacionais financiadas com recursos do 

Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do PMCMV Entidades, do Programa 

Nacional de Habitação Rural e do PMCMV para municípios com população de até 

50 mil habitantes. As famílias com renda de 3 a 6 salários mínimos teriam suas 

unidades financiadas através do Programa Nacional de Habitação Urbano – PNHU e 

do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR/Grupos 2 e 3. As famílias com 

renda de 6 a 10 salários mínimos teriam seus financiamentos por meio do FGTS.  

Podemos dizer que o principal atrativo do programa para a população da 

Faixa 1 era a prestação mensal no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), considerada 

como pagamento simbólico. Em um segundo momento do programa, essa 
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mensalidade diminuiu para R$ 25,00 (vinte e cinco reais), tornando-se um atrativo 

ainda maior. 

 

2.2.1 Identificando o PMCMV Na RMNatal 

 

Na RMNatal, a partir de dados e documentos fornecidos pela Gerência de 

Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Norte - 

GIDUR/NA, foram contratados, construídos e entregues 32 (trinta e dois) 

empreendimentos do programa Faixa 1 na Região Metropolitana de Natal entre os 

anos de 2009 e 2012, perfazendo um total de 10.202 unidades habitacionais para a 

população de baixa renda com tipologias entre casas e apartamentos.  

Os municípios da RMNatal beneficiados com o PMCMV Faixa 1 foram: 

Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim e 

São Gonçalo do Amarante. De posse dessas informações elaboramos 3 (três) 

quadros sínteses, considerados por nós de bastante relevância para a pesquisa, 

visto que apresentam elementos e dados de considerável impacto no contexto 

urbano.  

No quadro 7 pode-se observar a identificação completa dos 32 

empreendimentos, suas localizações, o município beneficiado, bem como os nomes 

das construtoras responsáveis pela edificação dos empreendimentos e a tipologia.  

O quadro 8 é talvez o maior exemplo da relevância de nossas sínteses, pois 

os dados apresentados nele revelam o elevado número de novas habitações 

construídas na RMNatal pelo PMCMV Faixa 1, exatamente 10.202 (dez mil, 

duzentas e duas) unidades habitacionais, com destaque para o município de 

Parnamirim que construiu em aproximadamente 04 (quatro) anos,  5.488 (cinco mil, 

quatrocentas e oitenta e oito) novas unidades.  

No quadro 9 apresentamos o número total de habitações edificadas por cada 

uma das construtoras envolvidas com o programa no período estudado. Certamente, 

o registro dessas informações se configura como um importante banco de dados 

para outros pesquisadores. 

Seguem abaixo quadros com o resumo dessas informações: 
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Quadro 1 - 32 empreendimentos do PMCMV Faixa 1 na RMNatal erguidos entre 2009 e 2012 

MUNICÍPIO TIPO\QNT CONSTRUTORA ENDEREÇO NOME\SITUAÇÃO 

Ceará-

Mirim 

Casas\ 

401 

Módulo 

Incorporações e 

Construções LTDA 

Loteamento Natureza I, quadras 1 a 10, situado à 

BR 406, trecho Ceará Mirim/Taipú, Bairro Terra 

Santa –– Ceará Mirim/RN (zona de expansão 

urbana). 

Residencial 

Fauna\entregue 

Ceará-

Mirim 

Casas\ 

201 

Módulo 

Incorporações e 

Construções LTDA 

Loteamento Natureza I, quadras 11 a 15, situado à 

BR 406, trecho Ceará Mirim/Taipú, Bairro Terra 

Santa –– Ceará Mirim/RN (zona de expansão 

urbana). 

Residencial 

Flora\entregue 

Ceará-

Mirim 

Casas\302 Módulo 

Incorporações e 

Construções LTDA 

Loteamento Natureza I, quadras 11 a 15, situado à 

BR 406, trecho Ceará Mirim/Taipú, Bairro Terra 

Santa –– Ceará Mirim/RN (zona de expansão 

urbana). 

Residencial 

Mar\entregue 

Ceará-

Mirim 

Casas\230 Módulo 

Incorporações e 

Construções LTDA 

Loteamento Natureza II, quadras 8 a 12, situado à 

BR 406, trecho Ceará Mirim/Taipú, Bairro Terra 

Santa –– Ceará Mirim/RN (zona de expansão 

urbana). 

Residencial 

Terra\entregue 

Extremoz Casas\200 Zeta Construção Civil 

LTDA. 

Loteamento Jardins de Extremoz – São Miguel 

Arcanjo - Extremoz/RN 

Residencial Jardins 

de Extremoz 

I\entregue 
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Extremoz Casas\196 Marco-Engenharia e 

Consultoria LTDA 

Loteamento Jardins de Extremoz – São Miguel 

Arcanjo - Extremoz/RN 

Residencial Jardins 

de Extremoz 

II\entregue 

Extremoz Casas\190 Construtora Monte 

Neto LTDA 

Loteamento Jardins de Extremoz – São Miguel 

Arcanjo - Extremoz/RN 

Residencial Jardins 

de Extremoz 

III\entregue 

Extremoz Casas\204 Tecnart Engenharia 

Comercio e Industria 

LTDA 

Loteamento Jardins de Extremoz – São Miguel 

Arcanjo - Extremoz/RN 

Residenciais Jardins 

de Extremoz 

IV\entregue 

Macaíba Casas\256 Módulo 

Incorporações e 

Construções LTDA 

Loteamento Ferreiro Torto – Alto do Ferreiro Torto - 

Macaíba/RN - CEP 59.280-000 

Residencial 

Francisco 

Alípio\Entregue 

Macaíba Casa\284 Módulo 

Incorporações e 

Construções LTDA 

Loteamento Ferreiro Torto – Alto do Ferreiro Torto - 

Macaíba/RN - CEP 59.280-001 

Residencial Lúcia 

Marques\Entregue 

Macaíba Apart.\500 C.S.M Construções 

Serviços e Materiais 

LTDA 

Rua Irineu Nunes, S/N, Bela Vista - Macaíba/RN – 

CEP: 59.280-000 

Residencial Minha 

Santa\Entregue 

Monte 

Alegre 

Casas\169 Construtora CAGEO 

LTDA 

RN-002 Bairro Esperança – Monte Alegre/RN Residencial 

Esperança\Em 

Construção 
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Natal Apart.\224 Tecnart Engenharia 

Comercio e Indústria 

LTDA 

Loteamento reforma – Quadras 209, 210 e 211 – 

Bairro Planalto - Natal/RN CEP: 59.074-557 

Residencial Vivendas 

do Planalto I\Em 

Construção 

Natal Apart.\224 Zeta Construção Civil 

LTDA. 

Loteamento reforma – Quadras 209, 210 e 211 – 

Bairro Planalto - Natal/RN CEP: 59.074-559 

Residencial Vivendas 

do Planalto I\Em\ 

Construção 

Natal Apart.\224 Marco-Engenharia e 

Consultoria LTDA 

Loteamento reforma – Quadras 209, 210 e 211 – 

Bairro Planalto - Natal/RN CEP: 59.074-559 

Residencial Vivendas 

do Planalto I\Em 

Construção 

Natal Apart.\224 Construtora Monte 

Neto LTDA 

Loteamento reforma – Quadras 209, 210 e 211 – 

Bairro Planalto - Natal/RN CEP: 59.074-560 

Residencial Vivendas 

do Planalto I\Em 

Construção 

Nísia 

Floresta 

Casas\199 TR Engenharia e 

Comércio LTDA 

Rua Projetada, S/N – Desmembramento do Sítio 

Estivas, Nísia Floresta/RN – CEP: 59.164-000 

Residencial Clóvis 

Ferreira da 

Silva\Entregue 

Nísia 

Floresta 

Casas\184 TR Engenharia e 

Comércio LTDA 

Estrada do IBAMA, Centro - Nísia Floresta/RN Residencial Alto da 

Floresta\Em 

Construção 

Parnamirim Apart.\352 Construtora Borges e 

Santos LTDA 

Rua Antônia de Lima Paiva, antiga Rua Projetada, 

bairro Nova Esperança, Loteamento Taborda-

Quadra I-Lote 4  Parnamirim/RN. 

Residencial Nelson 

Monteiro\entregue 
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Parnamirim Apart.\496 Construtora Borges e 

Santos LTDA 

Rua Antônia de Lima Paiva, antiga Rua Projetada, 

bairro Nova Esperança, Loteamento Taborda-

Quadra I-Lote 4  Parnamirim/RN. 

Residencial 

Waldemar 

Rolim\Entregue 

Parnamirim Apart.\464 M & K Comércio e 

Construções LTDA 

Av. Paulo Afonso, s/n – Passagem de Areia – 

Parnamirim/RN – CEP 59.150-000 

Condomínio Vida 

Nova\Entregue 

Parnamirim Apart.\432 M & K Comércio e 

Construções LTDA 

Rua Brigadeiro Afonso Trompowsky, s/n – 

Passagem de Areia – Parnamirim/RN – CEP 

59.150-000 

Condomínio Ilhas do 

Pacífico\Em 

Construção 

Parnamirim Apart.\496 Construtora Borges e 

Santos LTDA 

Rua - João Firmino da Silva, GLEBA A, Loteamento 

Santa Cecília, Bairro Nova Esperança – 

Parnamirim/RN 

Residencial América 

I\Entregue/Salatiel 

Rufino/ 

Parnamirim Apart.\496 Construtora Borges e 

Santos LTDA 

Rua - João Firmino da Silva, GLEBA B, Loteamento 

Santa Cecília, Bairro Nova Esperança – 

Parnamirim/RN 

Residencial América 

II\Entregue/ Iderval 

Medeiros 

Parnamirim Apart.\496 M & K Comércio e 

Construções LTDA 

Rua Antônio Carlos Sobrinho s/nº - Cajupiranga – 

Parnamirim/RN CEP 59.150-001 

Condomínio Ilhas do 

Atlântico\Em 

Construção 

Parnamirim Apart.\496 M & K Comércio e 

Construções LTDA 

Rua Antônio Carlos Sobrinho s/nº - Cajupiranga – 

Parnamirim/RN CEP 59.150-000 

Condomínio Ilhas do 

Caribe\Em 

Construção 

Parnamirim Apart.\496 Construtora Borges e Rua Doutor Mário Negócio, 4100, Gleba A, Bairro Residencial Terras do 
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Santos LTDA Nova Esperança, Parnamirim/RN CEP: 59.150-000 Engenho I\Em 

Construção 

Parnamirim Apart.\496 Construtora Borges e 

Santos LTDA 

Rua Doutor Mário Negócio, 4100, Gleba A, Bairro 

Nova Esperança, Parnamirim/RN CEP: 59.150-001 

Residencial Terras do 

Engenho II\Em 

Construção 

Parnamirim Apart.\256 C3 Emp. e com 

Varejista de Material 

de Construção LTDA 

Rua Santa Ágata, 130, Nova Esperança, 

Parnamirim-RN – CEP 59.144-390 

Residencial Irmã 

Dulce I\Em 

Construção. 

Parnamirim Apart.\256 C3 Emp. e com 

Varejista de Material 

de Construção LTDA 

Rua Santa Ágata, 130, Nova Esperança, 

Parnamirim-RN – CEP 59.144-391 

Residencial Irmã 

Dulce II\Em 

Construção 

Parnamirim Apart.\256 C3 Emp. e com 

Varejista de Material 

de Construção LTDA 

Rua Santa Ágata, 130, Nova Esperança, 

Parnamirim-RN – CEP 59.144-392 

Residencial Irmã 

Dulce III\Em 

Construção 

S. Gonçalo Casas\302 Módulo 

Incorporações e 

Construções LTDA 

RN 160 – Trigueiros - Loteamento Brasil – São 

Gonçalo do Amarante/RN - CEP 59.290-000 

Residencial Jomar 

Alecrim\Entregue 

Fonte: Caixa Econômica Federal – Agência João Pessoa, Natal – RN. Referências entre 2009 e 2012 
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Quadro 2 - Síntese dos empreendimentos do PMCMV na RMN 

MUNICÍPIO 
Nº 

EMPREENDIMENTOS 
UNIDADES 

CEARÁ- MIRIM 04 1.134 

EXTREMOZ 04 790 

MACAÍBA 03 1.040 

MONTE ALEGRE 01 169 

NATAL 04 896 

NÍSIA FLORESTA 02 383 

PARNAMIIRM 13 5.488 

SÃO GONÇALO DO 

AMARANTE 

01 302 

TOTAL 10.202 

Fonte: Caixa Econômica Federal – Agência João Pessoa, Natal – RN. Referências entre 2009 e 2012 
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Quadro 3 - Identificação das construtoras por município e quantidade de unidades construídas 

CONSTRUTORA QUANTIDADES TOTAL 

 

Módulo Incorporações e Construções LTDA 

302 casas em São Gonçalo do Amarante  

 

1.976 unidades 

habitacionais 

1.134 casas em Ceará-mirim 

(04 empreendimentos) 

540 casas em Macaíba 

(02empreendimentos) 

Construtora Borges e Santos LTDA 2.832 apartamentos em Parnamirim 

(05 empreendimentos) 

2.832 unidades 

habitacionais 

C3 Emp. e com Varejista de Material de 

Construção LTDA 

768 apartamentos em Parnamirim 

(03 Empreendimentos) 

768 unidades habitacionais 

M & K Comércio e Construções LTDA 1.888 apartamentos em Parnamirim 

(04 empreendimentos) 

1.888 unidades 

habitacionais 

TR Engenharia e Comércio LTDA 383 casas em Nísia Floresta 383 unidades habitacionais 

 

Zeta Construção Civil LTDA 

200 casas em Extremoz  

424 unidades habitacionais 224 apartamentos em Natal 

 

Marco-Engenharia e Consultoria LTDA 

196 casas em Extremoz  

420 unidades habitacionais 224 apartamentos em Natal 

 

Construtora Monte Neto LTDA 

190 casas em Extremoz  

414 unidades habitacionais 224 apartamentos em Natal 

Tecnart Engenharia Comercio e Indústria 

LTDA 

204 casas em Extremoz  

428 unidades habitacionais 224 apartamentos em Natal 

Construtora CAGEO LTDA 169 casas em Monte Alegre 169 unidades habitacionais 

C.S.M Construções Serviços e Materiais LTDA 500 apartamentos em Macaíba 

P.S: Muito mais próximo a Parnamirim 

500 unidades habitacionais 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Norte. 
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De acordo com o normativo, quando no croqui de localização de um 

empreendimento apresentado por uma construtora à CEF para a autorização de um 

empreendimento não há a comprovação de que num raio de 2,5 quilômetros existem 

equipamentos públicos de uso coletivo, o ente público que será beneficiado com a 

edificação em questão se compromete a prover tais equipamentos. Foi o que 

ocorreu no caso dos Residenciais Vivendas do Planalto I, II, III e IV construídos no 

bairro Guarapes, zona oeste de Natal. Recebemos da Secretaria Municipal de 

Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes (Seharpe) uma cópia 

do contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel e de Produção 

de Empreendimento Habitacional no PMCMV Faixa 1 do empreendimento Vivendas 

do Planalto (I,II,III e IV). No texto do contrato firmado entre a Caixa, as construtoras 

e o Município do Natal, este último se comprometeu a abastecer a região com 

equipamentos de uso coletivo. Veja abaixo a imagem de parte da cópia do contrato. 

 

Imagem 1 – Compromissos da Prefeitura do Natal 

 

Fonte: Sec. Mun. de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes Seharpe – 2013. 



47 

Em nossas conversas e entrevistas com os beneficiários dos outros 

municípios da RMNatal beneficiados pelo programa, ouvimos relatos de que o poder 

público local, assim como a prefeitura do Natal, havia se comprometido a construir 

os equipamentos necessários no máximo até a entrega das chaves das unidades 

habitacionais, fato que não ocorreu. Não tivemos acesso aos contratos de outros 

empreendimentos, mas durante visitas a campo constatamos a total desarticulação 

entre o direito à moradia e o acesso a equipamentos públicos, serviços e bens 

culturais. 

Encontramos na literatura recente agudas críticas à implantação do 

programa e pudemos, consoante ao que registramos em nossa pesquisa, comprovar 

que tais ponderações negativas feitas ao programa em diversas partes do país, 

também podem ser observadas no caso por nós estudado, a saber, o caso da 

implantação do referido programa na RMNatal.  

 

 

2.2.2 Algumas críticas ao programa 

 

Apesar de assinalar uma agenda positiva e ser uma política bastante popular 

no Brasil, após pelo menos dois anos de sua implantação, o PMCMV sofreu e sofre 

duras críticas.  

O arquiteto e urbanista Nabil Bonduki (2012), por exemplo, pôde confirmar 

que o PMCMV colocou em prática somente as propostas do eixo financeiro do 

PLANHAB, ignorando questões fundamentais como a política fundiária.  

A crítica de Bonduki se complementa nas afirmações de outros críticos. 

Cardoso (2013), por exemplo, explica diretamente como a filosofia da política 

habitacional elaborada no PLANHAB deu lugar à política de cunho financeiro 

(capitalista).  

Cardoso (2013) esclarece que a profunda crise econômica, iniciada em 2008 

nos Estados Unidos, provocada pela estagnação dos mercados secundários de 

títulos lastreados em hipotecas, envolvendo os chamados subprimes, afetou todo o 

setor financeiro globalizado e também, por decorrência, toda a economia capitalista, 

dependente das finanças globais.  
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No Brasil, segundo Cardoso (2013), diante de uma crise do capital de 

tamanha proporção, o governo teve que adotar medidas de expansão do crédito 

pelos bancos públicos (Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal), no 

sentido de compensar a retração do setor privado, e também adotar medidas de 

apoio aos setores em dificuldades.  

Outra estratégia de caráter anticíclico foi manter os investimentos em 

infraestrutura previstos na esfera do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). Entretanto, uma das mais emblemáticas medidas anticrise, como cita 

Cardoso (2013), foi o lançamento em 2009 do Programa Minha Casa Minha Vida. O 

autor explica que o PMCMV buscou claramente impactar a economia através dos 

efeitos multiplicadores gerados pela indústria da construção. 

Depois de muitos anos de escassez de programas de financiamento público 

para habitação ou de iniciativas tímidas, o PMCMV trouxe o aumento do volume de 

crédito para aquisição e produção de habitações, a redução dos juros e a concessão 

de subsídios. Todos esses elementos já eram indícios claros de que o PMCMV fora 

anunciado naquele momento muito mais como estratégia para evitar que o país 

afundasse na crise econômica desencadeada em 2008 do que qualquer outra coisa. 

Prova disso é que, junto com o programa, o governo criou o Fundo Garantidor da 

Habitação, que, entre outras coisas, aportava recursos para liquidação das 

prestações caso houvesse inadimplência por motivo de desemprego e outras 

casualidades.  

Não há dúvidas de que essas estratégias buscavam manter o incremento do 

setor imobiliário e o reaquecimento das atividades do ramo da construção civil. Esta 

última vinha apresentando crescimento desde 2006, e em 2008 se viu bastante 

ameaçada pelos impactos da crise econômica. Possivelmente, foi a tentativa de fugir 

da crise econômica de 2008 o que impulsionou o governo a lançar o PMCMV 

desarticulando-o da política urbana e social, identificada por Bonduki em sua crítica.  

À época, a Secretaria Nacional de Habitação (SNH) estava às vésperas de 

lançar o Projeto Moradia. Esse sim tencionava garantir à população de baixa renda o 

direito a uma habitação digna, realmente condizente com os padrões definidos na 2ª 

Conferência Mundial Sobre os Assentamentos Humanos - HABITAT II4, em Istambul, 

                                                             
4 O Habitat II foi o último de uma série de conferências das Nações Unidas que moldaram a agenda 
global de desenvolvimento para os anos seguintes. Essa conferência produziu um Plano de Ação 
Global, A Agenda Habitat, que fornece diretrizes para a criação de assentamentos humanos 
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a chamada agenda Habitat, e defendidos no PLANHAB, tais como a localização dos 

empreendimentos e as condições favoráveis de acesso a estes.  

Para tanto, o PLANHAB determinava que os Estados e Municípios 

elaborassem seu Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) que, dentre 

outras coisas, definiria a política habitacional local a partir do déficit habitacional da 

população de baixa renda. Os planos locais apontariam a demanda por habitação de 

interesse social, ou seja, qual a demanda por habitação para as famílias de 0 a 3 

salários mínimos com ênfase nas que não comprovam renda (0 salário).  

Pensamos que a preocupação da SNH era garantir à população de baixa 

renda o direito a uma habitação digna com boas condições de acessibilidade ao 

conjunto de elementos necessários à organização urbana. Entretanto, qual a 

realidade encontrada? Como o mercado da construção civil, o mercado imobiliário e 

as incorporadoras receberam o PMCMV Faixa 1 na RMNatal?  

Sabemos de antemão que encontraram consumidores da “mercadoria” 

habitação segregados por renda. Qual produto esse mercado teria para ofertar a 

esses consumidores, e em que condições de acessibilidade? 

 

 

2.3 SOBRE HABITAÇÃO E CAPITAL 

 

Historicamente, o aquecimento do mercado imobiliário e a consequente 

especulação nesse setor onerou o preço da terra nas metrópoles brasileiras. Essa 

realidade, também observada nos dias atuais, aparentemente impossibilita que 

empreendimentos habitacionais destinados à população de baixa renda sejam 

viabilizados dentro dos limites dos espaços mais centrais das cidades.  

Villaça (2001) aponta como uma das características mais significativas das 

metrópoles brasileiras o processo de segregação espacial das classes sociais em 

áreas distintas da cidade. Ele afirma que basta dar uma volta pelas cidades 

(metrópoles) para podermos comprovar a diferenciação entre os bairros, sendo essa 

diferença marcante tanto no que se refere ao perfil da população, quanto às 

características urbanísticas, de infraestrutura, de conservação dos espaços e 

equipamentos públicos.  

                                                                                                                                                                                              
sustentáveis durante o século XXI, tendo em conta a sua relação com o meio ambiente, direitos 
humanos, desenvolvimento social, direitos das mulheres, questões demográficas e outros apêndices. 
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Ainda sobre o tema, Torres (2005) afirma que existem várias causas para a 

segregação socioespacial. Para ele, uma das causas se dá por meio do mercado de 

terras, da incorporação imobiliária e da indústria da construção: 

 

O segundo tipo de explicação da segregação e da desigualdade no 
Brasil enfoca o papel do mercado de terras, da incorporação 
imobiliária e da indústria da construção. O conjunto de estudos sob 
essa rubrica não é tão homogêneo quanto o primeiro, e poderia ser 
dividido em pelo menos dois subgrupos. O primeiro conjunto de 
trabalhos inclui estudos que enfatizam os incorporadores e suas 
lógicas. De acordo com essa linha de raciocínio, a estrutura urbana 
seria explicada em grande parte por tais atores, que controlariam as 
melhores localizações, especulariam com terra urbana e lucrariam 
(bastante) com as mudanças de uso de terrenos, glebas e mesmo de 
bairros inteiros (TORRES, 2005, p. 46). 

 

Segundo explica Torres (2005), a especulação imobiliária tem implicação 

direta na produção da cidade e gera consequências como as desigualdades sociais 

e a segregação sócioespacial com destaque para o que ela chama de segregação 

residencial. 

Para o autor, a segregação residencial pode contribuir para o aumento ou a 

perpetuação da pobreza. Por essa razão, nos importa conhecer seu conceito: 

 

O que é segregação residencial? Tratado de forma genérica, é o 
grau de aglomeração de um determinado grupo social/étnico em uma 
dada área. Nesse sentido, a formação de condomínios fechados de 
alta renda – como os da Barra (Rio de Janeiro) ou os de Alphaville 
(São Paulo) – poderia ser considerada uma forma de auto-
segregação. Peter Marcuse (2001), porém, defende uma definição 
mais rigorosa do fenômeno, considerando-o o processo por meio do 
qual uma determinada população é forçada de modo involuntário a 
se agrupar em uma dada área. Entre os componentes que induziriam 
essa aglomeração forçada estariam tanto mecanismos de mercado – 
que induzem à valorização ou à desvalorização imobiliária de 
determinadas áreas – como instrumentos institucionais (taxação, 
investimentos públicos, remoção de favelas etc.) e práticas efetivas 
de discriminação (por exemplo, por parte de agentes imobiliários). 
(TORRES, 2004. p.43). 

 

Não somente as localizações das habitações indicam a classe social dos 

indivíduos que residem naquele lugar, mas, principalmente, o conjunto de 

equipamentos, como transporte público coletivo, escola, posto de saúde, creche, 

segurança, serviços, ou a ausência deles, identificam a que classe social aquele 

grupo pertence.  
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Essa situação pode ser facilmente evidenciada nas cidades polo das regiões 

metropolitanas, onde raramente observamos a construção de habitações populares 

nas áreas centrais. Talvez por isso, os empreendimentos destinados à baixa renda 

tenham avançado para as franjas dessa mesma região, alcançando os espaços do 

território onde ainda há faixas de terra disponíveis à expansão urbana.  

Na perspectiva acima, pode-se admitir que essa expansão se dá em áreas 

bem distantes das centralidades e, em se tratando da população mais pobre, 

geralmente confina os moradores, sem lhes garantir a acessibilidade. São, portanto, 

espaços desprovidos de infraestrutura, como transporte urbano, saneamento básico, 

escola, creche, posto de saúde e espaços de convivência, desencadeando uma 

forma de desequilíbrio social. 

Esse mesmo movimento de expansão urbana em direção às franjas da 

cidade, quando relacionado à população de maior poder aquisitivo, não implica em 

problemas de acessibilidade, visto que a iniciativa privada logo provê esses espaços 

de infraestrutura como escola, creche, saneamento básico, bancos e espaços de 

convivência, a exemplo dos empreendimentos Alphaville. Além disso, a imensa 

maioria desses moradores possui veículo próprio.  

Portanto, o problema da acessibilidade não se explica simplesmente tendo 

como parâmetro a localização geográfica da moradia, ou seja, o fato de um 

empreendimento habitacional ser erguido na periferia geográfica não determina que 

seus moradores não tenham acesso à cidade. 

O conceito de periferia, como dissemos, traz muitas discussões e 

divergências, pois comumente é definido como aquele espaço que está distante do 

centro e na faixa externa da área urbanizada, onde a força de trabalho se reproduz 

em péssimas condições de habitação.  

Rolnik (2010) explica que o conceito de periferia foi forjado a partir de uma 

leitura da cidade surgida do desenvolvimento urbano que se deu a partir dos anos 

1980. Segundo ela, esse modelo de desenvolvimento privou as faixas de menor 

renda de condições básicas de urbanidade e de inserção efetiva à cidade.  

Moura; Ultramari (1996) reafirmam o pensamento de Rolnik de que a 

periferia não se relaciona apenas à área distante fisicamente de algum ponto central, 

uma vez que o distanciamento “geométrico” não é mais o fator determinante das 

relações socioespaciais nos espaços urbanos. 
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A noção de periferia refere-se a um lugar longe, afastado de algum 
ponto central. Todavia, esse entendimento meramente geométrico 
não representa a verdadeira relação entre o centro e a periferia das 
cidades. Neste caso, os afastamentos não são quantificáveis apenas 
pelas distâncias físicas que há entre os dois, mas, sim, revelados 
pelas condições sociais de vida que evidenciam a nítida 
desigualdade entre os moradores dessas regiões da cidade. 
(MOURA; ULTRAMARI, 1996, p.10). 

 

Essa discussão, apesar de muito interessante e atual, não está no centro 

das nossas reflexões no presente estudo, visto que a expansão imobiliária para as 

áreas periféricas, tanto para ricos quanto para pobres, pode ocorrer sem 

necessariamente essa “periferização” ter conotação negativa, se a acessibilidade 

estiver ou for garantida. Mas é importante registrar, como já dissemos, que através 

da lógica do mercado imobiliário, nas áreas centrais das metrópoles o preço da terra 

tem aumento constante.  

É possivelmente essa prática que acarreta a expansão urbana, no caso da 

população de baixa renda, para as áreas periféricas. Por não ter as condições 

econômicas para adquirir um imóvel nas áreas com mais infraestrutura (áreas 

nobres), essa camada da sociedade acaba construindo suas casas (autoconstrução) 

ou mesmo adquirindo suas moradias em áreas distantes das centralidades, ou seja, 

nas periferias urbanas. É o que está acontecendo na RMNatal com o PMCMV Faixa 

1, como assinalaremos no capítulo 3 dessa dissertação.  

Cardoso (2013) recorda que a política habitacional desenvolvida pelo BNH 

foi duramente criticada justamente por não apresentar mecanismos de política 

fundiária que evitassem que os recursos destinados ao financiamento habitacional 

gerassem pressão de demanda sobre a terra, o que aumentava o preço dos imóveis 

produzidos numa escalada ascendente, inviabilizando a produção de novas 

moradias.  

Essa mesma crítica está sendo feita ao PMCMV Faixa 1, pois a falta de 

articulação da política habitacional com a política urbana e a ausência de exigências 

para que os entes públicos utilizem os instrumentos do Estatuto das Cidades 

permitiram que os novos empreendimentos fossem viabilizados a partir da dinâmica 

de mercado. Assim, o mercado tem buscado as terras mais baratas, ou seja, 

aquelas mais distantes das centralidades urbanas e com maior precariedade de 

infraestrutura.  
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Na ânsia de poder viabilizar o maior número de empreendimentos, o 
poder local ficará refém de uma forma predatória e fragmentada de 
expansão da cidade. O “nó da terra” permanecerá intocado e seu 
acesso se dará pela compra de terrenos por valores de mercado (ou 
ainda acima destes). O modelo de provisão mercantil e desregulada 
da moradia irá sempre procurar a maximização dos ganhos por meio 
de operações especulativas. Não há nada no pacote, por exemplo, 
algo que estimule a ocupação de imóveis construídos vagos (que 
totalizam 6 milhões de unidades, ou 83% do déficit), colaborando 
assim para o cumprimento da função social da propriedade. A 
existência desse imenso estoque de edificações vazias é mais um 
peso para toda a sociedade, pois são em sua maioria unidades 
habitacionais providas de infraestrutura urbana completa, muitas 
delas inadimplentes em relação a impostos. Não há dúvida de que o 
pacote irá estimular o crescimento do preço da terra, favorecendo 
ainda mais a especulação imobiliária articulada à segregação 
espacial e à captura privada de investimentos públicos. Assim, a 
política habitacional de interesse social se tornará cada vez mais 
inviável, a menos que o governo siga dirigindo subsídios aos 
proprietários de terra (ARANTES; FIX, 2009). 

 

Indiscutivelmente, essa população de baixa renda sofre um processo de 

segregação tanto espacial quanto social quando se vê habitando novas periferias 

consentidas pelo poder público.  

Aqui encontramos mais uma característica da mercadoria “habitação” 

ofertada pelo mercado imobiliário e gerenciada pelo poder público, a saber, um 

produto disponibilizado na periferia.  

Contudo, tanto sua característica de localizar-se em área periférica quanto 

de estar disponível para um grupo de pessoas segregadas por renda, pode não se 

configurar como um fator de desequilíbrio social se o conjunto de elementos 

formadores da acessibilidade for garantido. 

Ribeiro (2005) contribui com essa afirmação quando salienta que os pobres 

segregados nas periferias estão sujeitos ao isolamento frente ao restante da 

sociedade, tanto no plano social quanto no plano cultural. Para ele, a condição de 

morador de periferia reduz as oportunidades de convivência e interação informal 

entre estes e as outras classes sociais, tudo isso em razão da diminuição das 

oportunidades de acesso ao emprego urbano nas redes econômicas hegemônicas 

das cidades. Ou seja, estamos nos referindo à acessibilidade. Mas, afinal, o que é 

acessibilidade e quais as suas implicações? 
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2.4 ACESSIBILIDADE NOS NOVOS CONJUNTOS DO PMCMV FAIXA 1 NA 

RMNATAL 

 

O termo acessibilidade é bastante comum nos dias atuais e pode gerar certa 

ambiguidade no seu entendimento em nossa dissertação.  

A definição dada pelo dicionário Houaiss para a palavra acessibilidade é 

apresentada da seguinte maneira: Acessibilidade - Substantivo feminino: qualidade 

ou caráter do que é acessível; facilidade na aproximação, no tratamento ou na 

aquisição acessível. Acessível - Adjetivo de dois gêneros: a que se pode ter acesso; 

a que se tem acesso; fácil de atingir; que se pode comprar, obter ou possuir; de 

valor razoável; o que pode ser facilmente compreendido; inteligível; que permite 

aproximação; sociável, comunicativo. 

Em nossa sociedade, seu uso mais comum tem se apresentado quando 

tratamos das condições e possibilidades dadas aos deficientes físicos de acessar 

com segurança e autonomia edificações públicas, privadas e particulares, garantindo 

seu direito de ir e vir. Essa dissertação não trata da acessibilidade na perspectiva do 

deficiente físico e de seus direitos frente às soluções arquitetônicas desenvolvidas 

para garantir-lhes acesso aos espaços urbanos. 

Ainda há, e isso muito nos interessa nessa dissertação, o conceito de 

acessibilidade dentro da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU)5. A referida 

política define mobilidade e acessibilidade da seguinte maneira: 

II – mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de 

pessoas e cargas no espaço urbano; 

III – acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilitem a 

todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em 

vigor. 

Observamos que o conceito de acessibilidade definido na PNMU está 

inserido na perspectiva da universalidade do acesso (incluindo o de pessoas com 

necessidades especiais) e as condições de deslocamento.  

A definição de mobilidade urbana da PNMU é de grande importância para 

nossa pesquisa, pois entendemos que a mobilidade é um dos elementos que 

                                                             
5 A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento da política de desenvolvimento urbano de 
que tratam o inciso XX do art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre 
os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas 
no território do Município. 
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constitui o conceito de acessibilidade que adotamos. Um conceito mais 

abrangente. 

Entendemos, pois, acessibilidade como o direito à cidade e aos 

equipamentos coletivos reivindicados pelo pensamento marxista dos anos de 1960 e 

1970. Segundo esse pensamento, o direito à cidade passava necessariamente pela 

melhoria da qualidade de vida do proletariado por meio do acesso a todos os 

equipamentos coletivos.  

Assumimos acessibilidade nessa dissertação a partir de nossas leituras 

extraídas do Capítulo 2, Parte I, seção 2 da obra de David Harvey “A justiça social e 

a cidade”. Acessibilidade diz respeito às condições dadas aos indivíduos de 

consumir (acessar) os equipamentos urbanos públicos, os serviços, o lazer, os bens 

culturais, as vias de ingresso às áreas urbanas, o transporte público coletivo (direito 

a mobilidade urbana), ou seja, o acesso direto à cidade. Observamos, assim, a 

influência do marxismo em Harvey. O acesso a esses elementos tem um custo. 

Mas, qual o preço da acessibilidade?  

Para Ribeiro (2005), o acesso a determinados bens da cidade é 

proporcionado, primordialmente, pelos salários, de modo que as possibilidades de 

adquirir certas mercadorias (no caso do nosso estudo, a acessibilidade), estão 

vinculadas ao montante de riqueza de cada indivíduo.  

Harvey (1980) amplia a discussão afirmando que a noção de renda não está 

associada apenas a uma medida monetária. Vários outros elementos ajudam a 

formar a renda dos indivíduos na cidade, ou seja, é a conjunção de fatores 

econômicos que determina o que Harvey trata como “renda real”.  

O autor (1980) diz que para a compreensão do conceito, é fundamental 

discutir a distribuição da renda real, ou seja, como as mudanças na forma espacial 

da cidade e nos processos sociais que operam na cidade provocam mudanças na 

renda do indivíduo? 

Trabalhando com o referido conceito, entendemos que o salário do indivíduo 

é apenas parte de sua renda real. Importa associar esse salário à localização do 

indivíduo na cidade, pois a localização nos permite observar a capacidade e a 

possibilidade de acesso aos escassos recursos do espaço urbano.  

Por isso, a presente pesquisa se ateve a identificar a localização dos 

empreendimentos do PMCMV Faixa 1 na RMNatal para assim poder verificar o 

preço da acessibilidade sob a perspectiva da mobilidade urbana. Quanto custa para 
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os beneficiários do PMCMV Faixa 1 da RMNatal se deslocar para ter acesso aos 

meios de consumo coletivos? 

É fundamental consideramos que a mudança na localização da moradia tem 

implicação direta nas oscilações da renda real dos indivíduos, visto que os preços da 

acessibilidade (mobilidade) são determinados por fatores como distância e espaço 

no sistema urbano. 

 

Deveria ser auto-evidente que assim como mudamos a forma 
espacial da cidade (por relocação de residências, vias de transporte, 
oportunidades de emprego, fontes de poluição, etc.) também 
mudamos o preço de acessibilidade e o custo de proximidade de 
qualquer moradia. Do mesmo modo, descobriríamos que esses 
preços e custos são função de atitudes sociais da população e, como 
fatores psicológicos, desempenham um papel. A consideração 
dessas mudanças tem claramente o potencial de produzir 
substanciais redistribuições de renda. (HARVEY, 1980, p. 45). 

 

Harvey (1980) nos explica que a acessibilidade está diretamente ligada à 

questão da distância, que se torna relativa diante do modelo de transporte que o 

indivíduo pode utilizar conforme as possibilidades de sua renda. O fator transporte é 

de extrema importância para a nossa pesquisa.  

A distância, dentro do sistema capitalista de produção, passou a ser definida 

para além de um conceito métrico. Fatores como velocidade e flexibilidade dão a 

impressão de aumentar ou encurtar distâncias. E a distância tem um condicionante 

econômico que molda a percepção do que se compreende como “longe” e “perto”.  

Dessa forma, melhorar o nível de acessibilidade modifica a percepção de 

distância. Percepção essa que se modifica também com o encurtamento dos 

deslocamentos. Em nossa pesquisa destacamos as distâncias percorridas pelos 

moradores dos empreendimentos do PMCMV Faixa 1 na RMNatal para garantir a 

acessibilidade. 

Com influência direta dos processos capitalistas, a distância é mensurada 

em termos de tempo e custo de movimento. Em todo o mundo, principalmente nas 

regiões metropolitanas, há uma forte pressão para que se busque reduzir os 

entraves causados pela distância através de inovação em transportes e 

comunicações no intuito de diminuir custo e tempo na mobilidade das pessoas, das 

mercadorias e da informação. Mas, afinal, quem paga por isso? 
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A mudança de localização da atividade econômica na cidade 
significa uma mudança de localização de oportunidade de emprego. 
A mudança de localização da atividade residencial significa mudança 
de localização de oportunidades de moradia. Ambas devem 
presumivelmente estar associadas a gastos de mudanças em 
transporte. Mudanças em transporte afetam certamente, em grande 
escala, o custo de acesso a oportunidades de emprego a partir da 
localização das moradias. Essas mudanças podem ser claramente 
entendidas, certo elas são invariavelmente criadas em qualquer 
modelo de crescimento urbano, mas suas implicações para a 
redistribuição da renda não são sempre claramente percebidas. 
(HARVEY, 1980, p. 49). 

 

Assim, Harvey (1980) enfatiza a localização da habitação como parâmetro 

em relação à acessibilidade que sofre influência do fator distância. Diante desse 

novo paradigma de distância, o tempo se apresenta como outro fator importante.  

Os longos períodos gastos com deslocamento dificultam a locomoção dos 

mais pobres tanto quando se trata do acesso ao emprego quanto aos destinos 

relacionados ao lazer, à cultura e ao entretenimento, pois, em geral, a maior parte da 

população de baixa renda reside nos locais mais distantes da cidade.  

Nesse sentido, não é somente o tempo de deslocamento que afeta a 

população mais pobre, há ainda o custo da passagem que possui preços elevados, 

tornando a mobilidade difícil de ser realizada tanto pelo tempo gasto entre o ponto 

de partida e o ponto de chegada, como pelo preço. Sobre essa relação, Harvey 

esclarece: 

 

É geralmente aceito que a acessibilidade e a proximidade são 
aspectos importantes de qualquer sistema urbano. Examinarei 
brevemente os dois do ponto de vista dos proprietários agindo como 
consumidores. Acessibilidade a oportunidades de emprego, recursos 
e serviços de bem-estar pode ser obtida somente por um preço, e 
esse preço é, geralmente, igualado ao custo de superar distâncias, 
de usar o tempo etc. (HARVEY, 1980. p. 45). 

 

Observamos que os empreendimentos do PMCMV para a Faixa 1 na 

RMNatal estão sendo edificados em áreas além das periferias já existentes. Ao 

mesmo tempo, não identificamos empreendimentos das outras faixas do programa 

nessas mesmas áreas. Esse contexto nos permite dizer que o PMCMV Faixa 1 traz 

para a habitação de interesse social os mesmos problemas que historicamente 

(assim como no caso do BNH) foram enfrentados pela população de baixa, a saber, 
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o alto custo financeiro para acessar a cidade, principalmente no tocante a 

mobilidade urbana.  

Procuramos conhecer os problemas enfrentados pelos beneficiários do 

programa no que diz respeito aos custos de acessibilidade incluindo o custo com a 

mobilidade urbana por meio do transporte público coletivo e o tempo gasto nos 

trajetos.  

A falta de acessibilidade para a baixa renda significa dificuldades na 

oportunidade de emprego, acesso aos recursos, aos serviços de bem-estar e a 

redistribuição da renda num sistema urbano. 

É importantes esclarecer que estar segregado por renda e residindo em 

áreas de expansão urbana na periferia por si só não implica em desigualdade social. 

Mas, se não há acessibilidade, tem-se diminuição da renda real dos indivíduos. Se 

há diminuição da renda real, as pessoas estão ficando mais pobres do que outras 

com a mesma renda monetária, que residem em melhor localização em relação às 

centralidades. Se elas estão mais pobres, isso contribui com a desigualdade social e 

a distância da justiça social na cidade.  

Apesar de tudo, o programa Faixa 1 tem promovido, mesmo que em escala 

inferior à necessidade habitacional da população de baixa renda, o alcance da casa 

própria. Mas, quais as condições de acessibilidade de que nos fala David Harvey 

(1980), foram dadas aos beneficiários da habitação de interesse social na Região 

Metropolitana de Natal? 

No capítulo seguinte, descrevemos os procedimentos metodológicos que 

nos guiaram rumo à compreensão da acessibilidade nos novos conjuntos do 

PMCMV Faixa 1 na RMNatal. 
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CAPÍTULO 2 

CAMINHOS DA PESQUISA: ESCOLHAS E DESAFIOS 

 

 



60 

3 CAMINHOS DA PESQUISA: ESCOLHAS E DESAFIOS 

 

A implementação do Programa Minha Casa Minha Vida na RMNatal nos 

levou a perguntas que transpõem a questão da conquista da casa própria pela 

camada mais pobre da população brasileira. Nossas inquietações nos conduziram à 

vontade de investigar o quanto o direito à cidade foi garantido para os beneficiários 

do referido programa. Impulsionados por essa inquietação e desejo de encontrar 

respostas e possíveis leituras da realidade, nos dedicamos à pesquisa. 

Para investigar os possíveis problemas ligados a acessibilidade no âmbito 

do PMCMV Faixa 1 na RMNatal, realizamos uma pesquisa de natureza qualitativa, 

com o intuito de contribuir com a compreensão e reflexões acerca do tema. Desse 

modo, descrevemos aqui os procedimentos metodológicos utilizados para realização 

da pesquisa que resultou na presente dissertação, fundamentada na análise das três 

(03) categorias que elegemos para analisar as condições de acessibilidade nos 

empreendimentos do PMCMV Faixa 1, na RMNatal. 

Como já pontuamos, o foco do nosso trabalho não se concentra na 

avaliação geral do PMCMV Faixa 1, mas tão somente na identificação das 

condições de acessibilidade oferecidas à população por ele beneficiada. Analisamos 

a situação da infraestrutura urbana e equipamentos sociais no entorno dos 

empreendimentos com ênfase na estrutura do transporte público coletivo. 

Para a realização deste estudo foram considerados os seguintes 

pressupostos: 

 

a) Os beneficiários do PMCMV Faixa 1 na RMNatal foram segregados por 

renda; 

b) A especulação imobiliária inviabilizou a produção dos conjuntos habitacionais 

do PMCMV Faixa 1 nas áreas centrais dos municípios da RMNatal; 

c) Os beneficiários do PMCMV Faixa 1 na RMNatal estão habitando os espaços 

periféricos das cidades; 

d) Essas formas de segregação sócioespacial e de periferização podem não se 

configurar como um fator de desequilíbrio social – ou este pode ser atenuado 

– se o conjunto de elementos formadores da acessibilidade for garantido. 

 



61 

A partir desses pressupostos, buscamos estabelecer um diálogo e definir 

orientações conceituais a partir das considerações de Harvey no capítulo 2 de sua 

obra “A justiça social e a cidade”. Considerada a contribuição do autor, bem como a 

contribuição de outros autores que trabalham com a temática, procuramos revelar 

quais os impactos referentes à acessibilidade desencadeados pela introdução de 

novas unidades habitacionais construídas pelo programa na RMNatal para a 

população com renda entre 0 e 3 salários mínimos. O quadro da evolução da 

população da RMNatal (abaixo apresentado), desenvolvido pela SEMURB e 

composto por números dos censos realizados entre os anos de 1991 e 2012, 

apontam para o crescimento populacional na RMNatal que vem acontecendo 

progressiva e significativamente na referida região. Por essa razão, a questão da 

acessibilidade com ênfase na oferta do transporte público coletivo (mobilidade 

urbana), é apresentado em nosso trabalho como um problema urbano metropolitano 

de extrema relevância.  

 

Quadro 4 – Evolução da População dos municípios da RMNatal 

MUNICÍPIOS 1991 1996 2000 2007 2010 2012 * 

CEARÁ-MIRIM 52.157 57.983 62.424 65.450 68.141 69.005 

EXTREMOZ 14.941 17.814 19.572 21.569 24.569 25.324 

MACAÍBA 43.450 46.655 54.883 63.337 69.467 71.670 

MONTE 

ALEGRE 
15.871 16.303 18.874 20.590 20.685 20.959 

NATAL 606.887 656.037 712.317 774.230 803.739 817.590 

NÍSIA 

FLORESTA 
13.934 15.817 19.040 22.906 23.784 24.501 

PARNAMIRIM 63.312 86.177 124.690 172.751 202.456 214.199 

SÃO 

GONÇALO DO 

AMARANTE 

45.461 56.825 69.435 77.363 87.668 90.376 

SÃO JOSÉ DE 

MIPIBU 
28.151 31.917 34.912 36.990 39.776 40.511 

VERA CRUZ 7.970 9.316 8.522 10.313 10.719 11.051 

TOTAL 892.134 994.844 1.124.669 1.256.722 1.351.004 1.385.186 

Fonte: Tabela elaborada pela SEMURB – Secretaria Municipal de meio Ambiente e Urbanismo, com 
base nos dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 2012. (NATAL, 2013) 
*Conforme estimativa da população dos municípios (IBGE, 2012). 
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Entendemos que a mobilidade da população é um fator decisivo quando se 

pretende estudar como os espaços urbanos vão se formando, principalmente no que 

se refere à configuração dos territórios. 

Segundo dados do (IBGE, 2012), a principal dificuldade enfrentada pela 

população da RMNatal, e por seus governantes, é realizar a integração das cidades, 

pois no que se refere ao transporte público coletivo, o serviço ainda é muito caro e 

pouco abrangente. O processo de mobilidade populacional tem em seu bojo a 

questão do movimento pendular.  

 

Atualmente, o processo de mobilidade agrega o movimento pendular, 
que se conforma como um fenômeno urbano-metropolitano em sua 
gênese, delineando a mobilidade das pessoas e dos serviços de 
transporte assistidos a população, que carece de estruturas político-
governamentais que a promova. Em termos de definição, o 
movimento pendular é fenômeno social, que delimita fluxos de 
mobilidade entre as pessoas e os territórios, sendo influenciado pela 
estrutura urbana e serviços que os mesmos dispõem ou não na 
busca de absorção no mercado de trabalho ou acesso a instituições 
educacionais mais diversificadas e especializadas. (PONTES; 
PEDREIRA 2008, p. 57) 

 

Como é sabido, no que se refere à questão da mobilidade, principalmente 

nas regiões metropolitanas, a forte dinâmica dos fluxos pendulares merece e 

determina que haja efetividade de um sistema de transporte. Em todas as áreas 

metropolitanas do país, espera-se que, com eficiência e qualidade, a oferta de 

transporte possibilite o aumento da integração entre os municípios e de toda 

estrutura social característica dos territórios, garantindo a todos opções para se 

deslocarem no espaço e nos territórios.  

Precisamos salientar que os critérios para inserção de um município a uma 

Região Metropolitana no Brasil não foram determinados na Lei Complementar nº 14. 

Assim, com o passar dos anos, mesmo municípios não conurbados com as cidades 

polo passaram a compor regiões metropolitanas. Na RMNatal, essa prática é 

facilmente evidenciada. Municípios bem distantes de Natal formam a sua Região 

Metropolitana.  

Segundo levantamento do Instituto de Desenvolvimento Econômico do Rio 

Grande do Norte (IDEC) também registrado no Observatório das Metrópoles UFRN6, 

                                                             
6 Constitui-se como um grupo que funciona como um instituto virtual, reunindo hoje 159 
pesquisadores (dos quais 97 principais) e 59 instituições dos campi universitários (programas de pós-
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os municípios de Extremoz, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante são os que 

possuem maior integração com a cidade polo da RMNatal. 

Seis dos dez municípios que compõem a RMNatal apresentam níveis de 

integração baixa com a cidade polo Natal: Ceará Mirim, Nísia Floresta, Monte 

Alegre, São José do Mipibu, Vera Cruz e Maxaranguape. Isso se dá porque estas 

são cidades que possuem distanciamento do polo em termos físicos, ou seja, não se 

limitam com Natal. Mas, apesar da distância, fazem parte da área de expansão da 

região. Já os municípios de Extremoz e Macaíba apresentam média integração. São 

municípios limítrofes a Natal. As citadas cidades se diferenciam das de baixa 

integração por apresentarem indicadores de concentração e de fluxos já 

significativos na dinâmica de aglomeração e se configuram como áreas de expansão 

da mancha contínua da RMNatal. 

O município de São Gonçalo do Amarante classifica-se como de alta 

integração na dinâmica da RMNatal. Além de apresentar interações mais fortes no 

espaço da aglomeração urbana, compõe a área de contiguidade de ocupação junto 

com Natal. O município de Parnamirim se destaca na classificação de alta 

integração com a cidade polo Natal. Apresenta área de ocupação contígua em 

relação a Natal e expressa intensa relação entre eles. Sua base populacional é bem 

mais elevada em relação aos demais, sendo o único fora Natal registrando 

população acima de 100 mil habitantes, apresenta a maior taxa de crescimento 

populacional do período 1991/2000 – taxa de 7,90% - e vem mantendo essa taxa 

sempre elevada desde os anos 70 do século passado. 

Como veremos nos números apresentados na nossa pesquisa, quando se 

trata de acesso aos equipamentos públicos coletivos, mesmo sem haver muita 

integração entre certo município com a cidade polo Natal, em alguma medida, todos 

os municípios da RMNatal recorrem a Natal para ter suas necessidades atendidas 

quanto ao acesso a equipamentos públicos. Como podemos observar, as distâncias 

entre os municípios componentes da RMNatal para a cidade polo são consideráveis. 

                                                                                                                                                                                              
graduação), governamental (fundações estaduais e prefeitura) e não-governamental, sob a 
coordenação geral do IPPUR - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. As Instituições reunidas hoje no Observatório das 
Metrópoles vêm trabalhando de maneira sistemática sobre 14 metrópoles e uma aglomeração 
urbana: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Recife, Salvador, 
Natal, Fortaleza, Belém, Santos, Vitória, Brasília e a aglomeração urbana de Maringá. Coordenador: 
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro – Professor Titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e 
Regional. Doutor em Arquitetura (Estruturas Ambientais Urbanas) pela USP. Pesquisador I-A do 
CNPq. (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2013) 
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Quadro 5 - Distância rodoviária da capital às sedes dos municípios integrantes da 

Região Metropolitana 

Fonte: (NATAL, 2010) 

 

Pelo exposto, além do acesso ao transporte público coletivo (mobilidade 

urbana), outro elemento importante para a análise da acessibilidade na RMNatal diz 

respeito às condições de acesso aos serviços, equipamentos públicos e bens 

culturais. E aqui cabe ressaltar que a leitura dessa oferta, no presente trabalho, 

constitui-se como variável auxiliar, haja vista a importância concedida ao transporte 

público.  Sabe-se que Natal, capital do estado e sede metropolitana, concentra a 

oferta de serviços urbanos no âmbito metropolitano, regional e até mesmo estadual. 

A cidade é referência não apenas regional, mas estadual para alguns serviços de 

saúde e educação, por exemplo. Tem-se a maior variedade de instituições bancárias 

e respectivamente maior número de agências de atendimento à população.  

Em se tratando de bens culturais, a realidade é a mesma. Em Natal está 

instalado o maior número de salas de cinema, teatros, museus, praças, quadras de 

esporte e estádios de futebol, por exemplo. 

Quanto aos equipamentos urbanos, praticamente os mais importantes e 

necessários à população da RMNatal agrupam-se na capital potiguar, enquanto que 

as cidades que compõem a Região Metropolitana, principalmente as mais distantes 

do polo, carecem destes.  

MUNICÍPIOS 
Distância (Km) rodoviária da 

Capital às Sedes Municipais 

CEARÁ-MIRIM 28 

EXTREMOZ 16 

MACAÍBA 14 

MONTE ALEGRE 34 

NÍSIA FLORESTA 35 

PARNAMIRIM 12 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE 11 

SÃO JOSÉ DE MIPIBU 31 

VERA CRUZ 37 
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As distâncias e a precariedade do transporte público coletivo dificultam 

sobremaneira a acessibilidade da população a esses. No polo encontra-se o maior 

número de unidades de saúde, hospitais públicos e privados, delegacias 

especializadas, corpo de bombeiros, escolas federais, creches e institutos de ensino 

superior, inclusive a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

Considerando os dados acima, percebe-se claramente a 
desigualdades de acesso e a diferenciação socioespacial da Região 
Metropolitana de Natal: as moradias em melhor situação estão 
localizadas na área central ou sul do pólo (em oposição as AEDs nas 
regiões oeste e norte), com transbordamento para o município de 
Parnamirim; as moradias com menores acessos e maior grau de 
inadequação estão fora do pólo, principalmente em áreas rurais e 
também urbanas. Este fator revela a extrema concentração de bens, 
serviços, equipamentos e infra-estrutura em uma faixa específica de 
população e em espaços também pontuais; tais espaços configuram-
se como pertencentes às melhores rendas, de interesse turístico ou 
imobiliário, em oposição aos espaços onde o quadro socioespacial é 
marcadamente da pobreza e da exclusão. (PONTES; PEDREIRA, 
2008, p. 51). 

 

Diante dessa realidade, acreditamos na pertinência da proposta de realizar a 

pesquisa e, dessa forma, contribuir com as discussões sobre os impactos do 

Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, com destaque para os desafios 

urbanos, especialmente quanto a acessibilidade, após sua implementação na 

RMNatal. No tópico seguinte, descrevemos o caminho que percorremos para realizar 

nossa pesquisa. 

 

 

3.1 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

A realização da pesquisa, cujos resultados ora são apresentados, conforme 

já indicamos, envolveu escolhas conceituais, procedimentos e construções. 

Conforme podemos observar até aqui, a compreensão da dinâmica da 

acessibilidade (mobilidade urbana) na RMNatal se trata de um tema que comporta 

diferentes leituras e interpretações. Para o presente trabalho, como dissemos 

anteriormente, realizamos um estudo de caso (PMCMV Faixa 1 na RMNatal), ou 

seja, estudamos o programa habitacional na faixa destinada à baixa renda (interesse 



66 

social – 0 a 03 SM) no espaço territorial da Região Metropolitana de Natal e no 

recorte temporal entre 2009 e 2012. 

O estudo de caso é uma abordagem metodológica de investigação 

particularmente ajustada quando se busca compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos intrincados, nos quais estão concomitantemente 

envolvidos diversos fatores. Yin (2001) afirma que “a técnica é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos". Para completar, o autor diz que o estudo de caso se baseia 

em várias fontes de evidências e se beneficia do desenvolvimento prévio de 

proposições teóricas para conduzir à coleta e à análise dos dados. 

 

Como esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui, de forma  
inigualável, para a compreensão que temos dos fenômenos 
individuais, organizacionais, sociais e políticos. Não 
surpreendentemente, o estudo de caso vem sendo uma estratégia 
comum de pesquisa na psicologia, na sociologia, na ciência política, 
na administração, no trabalho social e no planejamento (YIN, 1983). 
Pode-se encontrar estudos de caso até mesmo na economia, em que 
a estrutura de uma determinada indústria, ou a economia de uma 
cidade ou região, pode ser investigada através do uso de um projeto 
de estudo de caso. Em todas essas situações, a clara necessidade 
pelos estudos de caso surge do desejo de se compreender 
fenômenos sociais complexos. Em resumo, o estudo de caso permite 
uma investigação para se preservar as características holísticas e 
significativas dos eventos da vida real - tais como ciclos de vida 
individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças 
ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a maturação 
de alguns setores (YIN, 2001, p. 21). 

 

A opção por essa ferramenta de pesquisa se deu pelo grau de situações 

complexas com as quais o referido trabalho se confrontou. A identificação das 

variáveis consideradas importantes acabou por dar lugar à necessidade de 

encontrar respostas para o “por quê?” e o “como?” a questão da acessibilidade se 

relaciona com os empreendimentos erguidos pelo PMCMV Faixa 1 na RMNatal.  

Assim, a dissertação, fundamentada nesse estudo de caso, procura 

encontrar interações entre fatores relevantes, com o objetivo de descrever ou 

analisar o fenômeno posto, visto que uma das aplicações do estudo de caso se dá 

quando a intenção do investigador é descrever um contexto de vida real no qual uma 

intervenção ocorreu. 
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O estudo de caso não é uma técnica específica, mas uma análise 
holística, a mais completa possível, que considera a unidade social 
estudada como um todo, seja um indivíduo, uma família, uma 
instituição ou uma comunidade, com o objetivo de compreendê-los 
em seus próprios termos. O estudo de caso reúne o maior número de 
informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas de 
pesquisa, com o objetivo de apreender a totalidade de uma situação 
e descrever a complexidade de um caso concreto. Através de um 
mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de 
caso possibilita a penetração na realidade social, não conseguida 
pela análise estatística. (GOLDENBERG, 2004, p. 34,). 

 

Ponte (2006) diz que o estudo de caso é uma investigação particularista, isto 

é, que se debruça sobre uma situação específica que se julga ser única ou 

específica, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir o que há nela de 

mais fundamental e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão 

global do fenômeno em foco. 

Na busca por esse aspecto particular em nossa pesquisa, fizemos uma 

breve revisão bibliográfica, com vistas a identificar conceitos e contribuições 

relacionadas a temática de estudo. Também buscamos informações relacionadas a 

área de abrangência do estudo: como se formou a RMNatal até sua configuração 

atual. 

Em seguida, fizemos diversas leituras entre artigos, dissertações e 

publicações da área, uma revisão bibliográfica com a perspectiva de incorporar os 

conhecimentos sobre acessibilidade, habitação de interesse social no Brasil e sobre 

o PMCMV. Buscamos nos apropriar dos normativos do PMCMV para proceder a 

uma análise crítica do referido na RMNatal. Acessamos os sítios do IBGE, do 

Governo Federal e outros fornecidos por alguns municípios. Ainda utilizamos como 

material de pesquisa os documentos disponibilizados para download encontrados no 

sítio do Ministério das Cidades. No endereço 

http://www.cidades.gov.br/index.php/minha-casa-minha-vida, na página da 

Secretaria Nacional de Habitação, acessamos a Legislação Geral do PMCMV, a 

Política Nacional de Habitação e o Plano Nacional de Habitação. 

 

 

 

 

 

http://www.cidades.gov.br/index.php/minha-casa-minha-vida
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3.2 TRAJETÓRIAS NO CAMPO 

 

Citamos no capítulo 1 que o PLANHAB definiu que Estados e Municípios 

deveriam elaborar seu Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), no 

sentido de apontar a demanda por habitação de interesse social das localidades 

especificamente. 

Procuramos conhecer os PLHIS7 de cada município da RMNatal beneficiado 

pelo PMCMV Faixa 1. Entretanto, tivemos acesso somente aos PLHIS de Natal (em 

fase de conclusão), Parnamirim (concluído) e Nísia Floresta (incompleto). Por essa 

razão, preferimos não usar como referência os PLHIS, mas sim, todo um conjunto de 

outros elementos empíricos para realizar nossa pesquisa e embasar nosso estudo 

de caso. Salientamos aqui a importância da aquisição das informações oficiais 

adquiridas junto a órgãos públicos, sítio do governo federal e secretarias municipais.  

Por meio do envio de ofícios, abrimos um espaço de comunicação junto à 

Caixa Econômica Federal para obter informações sobre os empreendimentos do 

PMCMV Faixa 1 na RMNatal contratados para o período compreendido entre os 

anos de 2009 e 2012.  

Além da realização de entrevistas com representantes institucionais, 

obtivemos as informações quanto à localização exata dos 32 empreendimentos do 

programa para a Faixa 1, bem como sua tipologia, número de unidades construídas 

e nome da empresa construtora. Construímos alguns quadros com a identificação 

dos empreendimentos para utilizar como referência durante toda a pesquisa. Os 

quadros já foram apresentados no capítulo anterior. 

Após a obtenção dos dados disponibilizados nos quadros, partimos para a 

realização de visitas in loco em todos os 32 empreendimentos do PMCMV Faixa 1na 

RMNatal. Em campo, nos valemos de registros fotográficos, além de usarmos 

conversas informais com moradores e registros relacionados aos assentamentos e 

entornos.  

Entre os meses de janeiro e março de 2013, realizamos visitas contínuas 

aos empreendimentos para observar o cotidiano das pessoas; fotografar as casas 

                                                             
7 O Plano Nacional de Habitação (PLANHAB) definiu que Estados e Municípios deveriam elaborar 
seu Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), no sentido de apontar a demanda por 
habitação de interesse social das localidades especificamente. 
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(conjuntos habitacionais de casas) e os apartamentos (condomínios) e verificar os 

meios de transporte utilizados pelos residentes.  

Por diversas vezes, ficávamos uma manhã inteira ou uma tarde inteira no 

conjunto habitacional visitado. Em cada um dos empreendimentos abordamos ao 

menos duas famílias em suas casas fazendo as seguintes perguntas: onde morava 

antes? Que meio de transporte utilizava para fazer seus deslocamentos até o 

trabalho? Havia posto de saúde que atendesse a família e havia escolas para suas 

crianças? No caso dos conjuntos de apartamentos, tivemos essa interação, em sua 

maioria com porteiros, condutores de moto táxis que atuavam na porta dos 

condomínios, vendedores ambulantes e alguns moradores.  

Evidenciamos grande mistura social tantos nos conjuntos formados por 

casas como nos compostos por apartamentos. Verificamos e registramos 

fotograficamente a convivência entre famílias que têm como ferramenta de trabalho 

uma carroça de tração animal, outra que precisa andar bastante a pé até um ponto 

de ônibus para realizar os deslocamentos cotidianos, enquanto que seu vizinho 

acessa o local de trabalho em condução própria. Cada uma dessas famílias está se 

adaptando aos novos processos de relação social naquele grupo.  

Observamos que os maiores problemas de adequação estão ocorrendo nos 

conjuntos de apartamentos (condomínios fechados). A falta de experiência com a 

vida em condomínio tem gerado problemas e situações conflitantes. Ouvimos relatos 

de alguns moradores do Condomínio Vida Nova em Parnamirim de que pessoas 

haviam feito ligação direta da energia elétrica do corredor (área comum) para seus 

apartamentos, bem como não estavam pagando a taxa condominial, prejudicando o 

equilíbrio financeiro do condomínio e agindo com desrespeito a toda a comunidade. 

Nos Residenciais Waldemar Rolim e Nelson Monteiro, ambos em 

Parnamirim, os porteiros informaram que os síndicos têm enfrentado sérios 

problemas com relação a venda de drogas dentro do condomínio e aparelhos de 

som com volume altíssimo, provocando reclamação e desentendimento entre os 

condôminos. Eles ainda relataram que as pessoas têm utilizado os espaços entre 

sua janela e a do seu vizinho como varal para estender as roupas da família.  

Como se tratava de 32 empreendimentos, 10.202 (duas mil duzentas e 

duas) novas unidades habitacionais e um número expressivo de famílias, optamos 

por não aplicar questionário, mas observar o cotidiano das pessoas abordando 
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apenas algumas poucas famílias em suas casas e obtendo delas, de maneira 

voluntária, aquilo que elas pudessem fornecer como material para a pesquisa. 

Em Monte Alegre, por exemplo, no Residencial Esperança o casal morador 

da casa 055 da Rua Pau Brasil, disponibilizou o ‘manual do proprietário’ elaborado e 

distribuído pela empresa construtora (CAGEO) do empreendimento para todos os 

moradores. Utilizamos esse manual como exemplificação do padrão adotado pelas 

construtoras para a tipologia ‘casa’ no PMCMV Faixa na RMNatal. Segue registro 

fotográfico desse material: 

 

Imagem 2 - Planta de Implantação do Residencial Esperança 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 
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Imagem 3 - Planta Baixa da Casa 055 – Rua Pau Brasil 

 

 

         

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 
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Imagem 4 - Fachadas da Casa 055 – Rua Pau Brasil 

 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 

Imagem 5 - Casa 055 do Residencial Esperança 
 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 
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Imagem 6 - Endereçamento da Casa 055 

 

 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 

Em que pese não se tratar de uma aplicação strictu sensu, é oportuno 

observar que nosso procedimento segue a técnica da observação participante.  

Atkinson; Hammersley (1994) conceituam a observação participante como 

aquela que se refere à observação procedida quando o pesquisador está 

desempenhando um papel participante estabelecido na cena estudada.  

É aquela situação de pesquisa onde observador e observado encontram-se 

face a face e onde o processo de coleta de dados se dá no próprio ambiente natural 

de vida dos observados, que passam a ser vistos não mais como objetos de 

pesquisa, mas como sujeitos que interagem em dado projeto de estudo. Ainda sobre 

a observação participante, temos: 

 

Para nossos fins, definimos a observação participante como um 
processo no qual a presença do observador numa situação social é 
mantida para fins de investigação científica. O observador está em 
relação face a face com os observados, e, em participando com eles 
em seu ambiente natural de vida, coleta dados. Logo, o observador é 
parte do contexto, sendo observado, no qual ele ao mesmo tempo 
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modifica e é modificado por este contexto. O papel do observador 
participante pode ser tanto formal como informal, encoberto ou 
revelado, o observador pode dispensar muito ou pouco tempo na 
situação da pesquisa; o papel do observador participante pode ser 
uma parte integral da estrutura social ou ser simplesmente periférica 
com relação a ela (SCHWARTZ; SCHWARTZ, apud HAGUETTE, 
1987). 

 

Consideradas as observações acima, ressaltamos que a nossa atuação foi 

parcial, através de sucessivas visitas. De tal procedimento resultou o registro 

fotográfico de todos os empreendimentos, conversas com vários moradores e 

porteiros dos condomínios sobre as condições de acessibilidade, dentre elas as 

relacionadas à qualidade e disponibilidade do transporte público coletivo, o acesso a 

postos de saúde, escolas e creches, bem como a serviços e bens culturais.  

Também fomos às Secretarias municipais dos municípios estudados para 

colhermos dados sobre o transporte público local, bem como realizamos entrevista 

com técnicos do Departamento de Estradas e Rodagens (DER/RN) no sentido de 

obter informações oficiais sobre o sistema de transporte em cada localidade, ainda 

tendo como meta analisar as condições de mobilidade dos beneficiários do PMCMV 

Faixa 1. Tais procedimentos buscam construir evidências da relação dialética entre 

teoria e empiria. Para sistematizar todas essas informações elaboramos fichas de 

identificação de cada um dos 32 empreendimentos, contendo: 

 

a) A sua distância em relação ao centro administrativo do município com auxílio 

da ferramenta direction do Google Maps8 (vista aérea); 

b) O número de unidades habitacionais; 

c) O endereço do empreendimento; 

d) O nome da empresa construtora; 

e) O nome com o qual o empreendimento foi denominado e; 

f) Os registros fotográficos de cada empreendimento. 

Para facilitar a compreensão, disponibilizamos a baixo o modelo da referida 

ficha: 

                                                             
8 “Google Maps é um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra 
gratuito na web fornecido e desenvolvido pela empresa estadunidense Google. Atualmente, o serviço 
disponibiliza mapas e rotas para qualquer ponto nos Estados Unidos, Canadá, na União Europeia, 
Austrália e Brasil, entre outros. Disponibiliza também imagens de satélite do mundo todo, com 
possibilidade de um zoom nas grandes cidades, como Nova Iorque, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Brasília, entre outras. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2013) 
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PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAIXA 01 NA RMNatal (0 a 03 salários 

mínimos) 

MUNICÍPIO:  

ENDEREÇO:  

NOME DO EMPREENDIMENTO:  

NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS:  

TIPOLOGIA:  

SITUAÇÃO:  

CONSTRUTORA:  

FOTOS DO EMPREENDIMENTO 

Um conjunto de cinco fotos do empreendimento destacando a tipologia do imóvel, a 

infraestrutura interna das ruas, a área de lazer, dentre outras características do 

empreendimento. 

VISTA AÉREA DO EMPREENDIMENTO EM RELAÇÃO AO CENTRO DA CIDADE 

Vista área disponibilizada no Google Maps com uso da ferramenta direction 

identificando a distância exata entre o empreendimento e a área central do 

município. 

 

VISTA AÉREA DO EMPREENDIMENTO 

A intenção é mostrar o que há no entorno do empreendimento. 

 

A confecção das fichas e a confecção de mapas foram de relevante 

importância para a realização de nossa pesquisa, pois diante de nossa opção por 

não aplicar questionários junto aos moradores dos novos conjuntos nem de registrar 

formalmente nossas conversas com os referidos, os citados mapas e fichas se 

configuram como material empírico de relevante significado para futuros 

pesquisadores. Assim, elaboramos um mapa da RMNatal identificando os 32 

empreendimentos, bem como elaboramos os mapas individuais para cada 

município. 

 O intuito era o de, com o mapeamento preciso de cada empreendimento, 

realizarmos uma pesquisa sobre o número de linhas de ônibus que dão acesso a 

esses, bem como os preços das passagens, identificando as empresas que realizam 

o transporte naquela localidade. No capítulo dedicado ao estudo de caso, teremos a 

oportunidade de visualizar o conjunto de nove mapas elaborados especialmente 

para essa dissertação.  

No capítulo 3 (três) apresentaremos os citados mapas, e detalharemos os 

dados de todas as 32 fichas elaboradas por município. Salientamos que mapas são 
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apresentados no item “localização dos empreendimentos”, enquanto que as fichas 

estão disponíveis nessa dissertação na sessão “apêndice”. 

Nos Municípios pesquisados, visitamos as Secretarias de Habitação e 

urbanismo e colhemos informações e/ou documentos que identificam a localização e 

o número de equipamentos públicos nas citadas localidades que também são 

indispensáveis para se fazer uma radiografia das condições de acessibilidade dos 

empreendimentos no que se refere a escolas, postos de saúde, creches, praças, 

quadras de esporte, bancos, infraestrutura, entre outros.  

A perspectiva é a de apontar quais os problemas mais recorrentes 

vivenciados pelos beneficiários e que interferem nas condições de acessibilidade, 

transformadas em desafios urbanos para os municípios. Nesse sentido, procuramos 

obter junto à CEF os croquis de localização dos equipamentos públicos em relação 

aos empreendimentos. Os croquis são elaborados pelas empresas construtoras e 

compõem o processo que formaliza a proposta da edificação na CEF.  

Entramos em contato com a CEF e esta nos disse que esse tipo de 

informação só poderia ser disponibilizada pela Secretaria Nacional de Habitação 

(SNH) e que a Caixa – GIDUR/NA, não estava autorizada a dispor desse material. 

Por esse motivo, entramos em contato com algumas empresas construtoras e estas 

também não forneceram os referidos croquis. Essa negativa tanto da CEF quanto 

das construtoras nos levou a procurar, no caso dos empreendimentos em Natal, a 

Seharpe com a finalidade de conhecer o entorno dos Residenciais Vivendas do 

Planalto I, II, III e IV. Recebemos. Então desta secretaria municipal, um croqui 

elaborado pelo referido órgão que nos mostra os equipamentos públicos em seu 

entorno.  

Vale salientar que durante nossa pesquisa os apartamentos ainda não 

haviam sido entregues e nossa percepção sobre o cotidiano das pessoas se deu a 

partir da vivência dos moradores do Conjunto Leningrado que se localiza 

exatamente ao lado dos empreendimentos Vivendas do Planalto I, II, III e IV. No 

croqui abaixo apresentado, a área dos empreendimentos está destacada em azul 

claro.  

A legenda indica as linhas de ônibus e os equipamentos públicos disponíveis 

para os moradores do Leningrado que está identificado no croqui em linha Cor de 

Rosa ao Lado do Vivendas. Ou seja, as linhas de ônibus existentes e os mesmos 

equipamentos públicos serão utilizados pelos novos moradores do PMCMV Faixa 1. 
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Imagem 7 - Croqui do entorno do Empreendimento Residencial Vivendas do 

Planalto I, II, II e IV 

 

Fonte: Seharpe 2013. 

 

Recebemos das construtoras a informação de que, na ausência de 

equipamentos públicos no entorno dos empreendimentos, as prefeituras se 

responsabilizavam oficialmente junto a CEF, em suprir essas carências no menor 

tempo possível. Apresentaremos o contrato do PMCMV Faixa 1 no município do 

Natal onde esse expediente foi utilizado. Todo nosso esforço materializado em 

pesquisa, elaboração de mapas e quadros explicativos, visitas, conversas registros e 

anotações de campo e documentação fotográfica em cada município onde foram 

erguidos os 32 empreendimentos objetivou nos dar as condições de eleger as 

categorias relacionadas aos problemas de acessibilidade nestes. Cada elemento da 

pesquisa visa entender a questão da acessibilidade e suas implicações na dinâmica 

urbana da RMNatal após a implantação das 10.202 novas unidades habitacionais na 

referida região. O material coletado possibilitou retratar parte da realidade social das 

áreas onde foram erguidos os empreendimentos do PMCMV da faixa de 0 a 3 

salários mínimos na RMN. 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

REFLEXÕES SOBRE ACESSIBILIDADE: DA LOCALIZAÇÃO DOS 

EMPREENDIMENTOS DO PMCMV NA RMNATAL 
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4 REFLEXÕES SOBRE ACESSIBILIDADE: DA LOCALIZAÇÃO DOS 

EMPREENDIMENTOS DO PMCMV NA RMNATAL  

 

Tratamos neste capítulo da leitura das informações resultantes do trabalho 

de campo, realizado a partir das categorias elencadas, a saber, a localização dos 

empreendimentos dentro dos municípios; a oferta de transporte público coletivo nos 

referidos conjuntos habitacionais e a disponibilidade de equipamentos públicos, 

serviços, lazer e bens culturais no entorno desses.  

Apresentamos, ainda, um conjunto de reflexões produzidas por meio de 

observações e dados empíricos. Essas informações estão sistematizadas de forma 

a propiciar a análise das condições de acessibilidade dos empreendimentos do 

PMCMV Faixa 1 na RMNatal.  

Assim procedemos, seguindo orientação conceitual de Harvey (1980), com 

vistas a analisar os aspectos da política habitacional desenvolvida pelo PMCMV 

Faixa 1 na RMNatal que, afinal, enquanto política pública, deve assegurar condições 

favoráveis para seus beneficiários acessarem, com alguma flexibilidade, o local de 

trabalho, de estudo, de convivência e de lazer. 

 

Qualquer estratégia abrangente, para lidar com sistemas urbanos, 
deve conter e conciliar políticos destinados a mudar a forma espacial 
da cidade (o que significa a localização de objetos, tais como casas, 
utensílios, rede de transportes etc.) e políticas destinadas a afetar os 
processos sociais que existem na cidade (isto é, as estruturas sociais 
e atividades que interligam pessoas, que ligam organizações a 
pessoas, oportunidades de emprego a empregadores, beneficiários 
da assistência social aos serviços correspondentes. O ideal seria 
estarmos aptos a harmonizar essas políticas, para obter algum 
objetivo social coerente. (HARVEY, 1980, p.39). 

 

A mudança de localização da moradia da população de baixa renda na 

RMNatal, como assevera Harvey, possivelmente poderá significar um custo 

financeiro não calculado ou previsto para que essa população possa acessar os 

equipamentos públicos, os serviços, o lazer e os bens culturais, ou seja, para que 

possam acessar a cidade. A análise das categorias nos permitiu demonstrar quais 

as condições de acessibilidade oferecidas nos conjuntos habitacionais do PMCMV 

Faixa 1 na RMNatal, bem como antever grandes desafios urbanos que se 

apresentam aos governos locais. 
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4.1 REFLETINDO SOBRE A LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DO 

PMCMV NA RMNATAL 

 

As cidades cresceram muito nos últimos vinte anos ou mais, e esse 
crescimento resultou em algumas mudanças significativas na sua 
forma espacial. Houve, assim, (e presumivelmente sempre haverá) 
uma reorganização na localização, e distribuição de algumas 
atividades no sistema urbano. É muito fácil encarar essas mudanças 
como, “naturais” e “justas”, e como, simples, manifestação de 
ajustamento do sistema urbano a mudanças em tecnologia, 
mudanças em padrões de demanda e outras. Do ponto de vista 
político, contudo, deveria estar claro que esses ajustamentos na 
forma espacial da cidade provavelmente contribuem para produzir 
uma variedade de formas, de redistribuição de renda. (HARVEY, 
1980, p.48). 

 

Em consonância com o pensamento de Harvey, a localização, dentre as 

categorias que elegemos para refletir sobre acessibilidade nos empreendimentos do 

PMCMV na RMNatal, é um elemento de extrema relevância, uma vez que está 

intimamente relacionado às condições de mobilidade urbana e ao acesso à cidade. 

Em nossa pesquisa evidenciamos que uma característica recorrente entre os 

32 empreendimentos do PMCMV Faixa 1 na RMN, é que os referidos não foram 

erguidos nos vazios urbanos dos municípios localizados em áreas centrais, mas em 

áreas situadas nas franjas destes, obrigando, naturalmente, que algumas medidas 

tanto de cunho público quanto de cunho privado fossem tomadas, na perspectiva de 

atender às necessidades de acessibilidade das novas comunidades que foram se 

formando.  

Percebemos, como cita Harvey no texto acima, um ajustamento na forma 

espacial dos municípios beneficiados pelo programa. Será que foram mudanças 

naturais e justas? Será que a mudança de localização implica para os moradores 

dos 32 novos empreendimentos em aumento de custos e consequente redução de 

suas rendas? Sabemos que o número exato de novas moradias construídas é de 

10.202 (dez mil duzentas e duas) unidades habitacionais. Porém, quanto esse 

elevado número de novas moradias pode significar em termos de habitantes? 

Para estimar qual a média de população existente nesses novos conjuntos 

habitacionais promovidos pelo PMCMV, nos valemos dos dados fornecidos pelo 

IBGE. Em nossas leituras obtivemos a informação, nas publicações do IBGE, quanto 

à média de moradores por domicílio no Brasil.  
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No censo demográfico de 2010, a média de pessoas residindo numa mesma 

unidade habitacional era de 3,3 no meio urbano, enquanto que na área rural era de 

3,6 pessoas. No censo de 2000 a média de pessoas residindo numa mesma 

unidade habitacional era de 3,4.  

Por essa razão, optamos por utilizar uma média de 3,5 para realizar nossas 

estimativas quanto ao número médio de moradores residindo nos empreendimentos 

do PMCMV na RMNatal, visto que boa parte destes encontra-se em área rural. A 

opção pelo número 3,5 também se deu por resultar em números inteiros.  

Pelo exposto, podemos calcular que poderá haver aproximadamente 35.707 

(trinta e cinco mil setecentas e sete) pessoas residindo nos empreendimentos do 

PMCMV na RMNatal. Mas, onde estão exatamente localizados esses 

empreendimentos nos municípios beneficiados pelo programa?  

As cidades estavam preparadas para o crescimento populacional? 

Perguntamos isso porque, nas entrevistas com os moradores, identificamos que 

muitos não moravam naquele município antes de serem contemplados pelo 

programa, ou seja, o programa atraiu pessoas para dentro dos municípios 

beneficiados. Como as cidades vão lidar com as demandas decorrentes do 

crescimento e expansão urbanas? Antes de tentarmos refletir sobre essas perguntas 

vamos localizar cada um dos 32 empreendimentos na RMNatal. 

 

 

4.1.1 Localização do PMCVM em Ceará-Mirim 

 

Em Ceará-mirim, os empreendimentos Residencial Fauna, Residencial 

Flora, Residencial Terra e Residencial Mar, batizados pela prefeitura municipal como 

“Conjunto Natureza”, estão distantes mais de 3 (três) quilômetros do centro da 

cidade, tendo como referencial a E.E. Ubaldo Bezerra de Melo, Rua Gen. João 

Varela.  

Visivelmente implantados numa mesma faixa de terra subdividida em 

loteamentos (glebas) os empreendimentos que formam o “Conjunto Natureza”, 

somam 1.134 unidades habitacionais. Esse número significa, se partirmos do 

pressuposto que residem pelo menos 3,5 pessoas numa mesma habitação, cerca de 

3.969 (três mil, novecentos e sessenta e nove) pessoas morando numa mesma 

área. 
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Imagem 8 – Conjunto Natureza distante cerca de 3,2 Km do centro da cidade 

 

A: Centro de Ceará-Mirim – R. Gen. João Varela – Km 0 
B: Residenciais Fauna, Flora, Terra e Mar – BR 406, trecho Ceará-Mirim/Taipú – 3,2 Km. 
Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 
 

Imagem 9 – Conjunto Natureza - 1.134 Unidades Habitacionais 

 
Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 
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Mapa 2 - Empreendimentos Minha Casa Minha Vida – Ceará Mirim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Samuel Zwinglio Azevedo (Técnico em Tecnologia da Informação-UFRN), com o auxílio do software Arcgis.
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Como observaremos, os empreendimentos mais distantes das centralidades 

são os que possuem o maior número de unidades habitacionais. 

De certa forma, essa realidade infringe uma das normas da sistemática do 

PMCMV, pois este determina que não sejam construídos mais do que 500 unidades 

habitacionais por empreendimento no intuito de evitar grandes concentrações de 

população pobre segregada. 

Pensamos que essa observação normativa existe para evitar o que 

aconteceu com os empreendimentos do BNH nas décadas de 1970 até meados de 

1980. Com financiamento do BNH foram construídos conjuntos residenciais com 

mais de 2 mil unidades habitacionais em áreas periféricas em todo o país. 

 

O número de unidades habitacionais por empreendimento é 
estabelecido em função da área e do projeto, limitado sempre que 
possível em 500 unidades por empreendimento. Os 
empreendimentos na forma de condomínio devem ser segmentados 
em número máximo de 300 unidades habitacionais. As unidades 
habitacionais apresentam tipologia de casas térreas ou 
apartamentos. Tipologia mínima apresentada para casa térrea: 02 
quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço; Transição: área 
útil mínima de 32 m² (não computada área de serviço). 
Acessibilidade: área útil mínima de 36 m² (não computada área de 
serviço). Tipologia mínima apresentada para apartamento: 02 
quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço; Transição: área 
útil mínima de 37 m². Acessibilidade: área útil mínima de 39 m². 
(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2012). 

 

Entretanto, o que observamos é que as construtoras subdividem o mesmo 

empreendimento como disfarce do real. Podemos identificar perfeitamente essa 

manobra nos empreendimentos erguidos em Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Nísia 

Floresta, Natal e Parnamirim.  

Conforme demonstramos na imagem acima destacada (Imagem 2 – 

Conjunto Natureza - 1.134 Unidades Habitacionais) em Ceará-Mirim houve o 

desmembramento de uma mesma faixa de terra (gleba). Assim, apesar dos 

empreendimentos Mar, Terra, Fauna e Flora estarem absolutamente aglutinados, 

foram apresentados para a Caixa Econômica Federal como projetos separados e 

individualizados. 
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4.1.2 Localização do PMCVM em Extremoz 

 

No município de Extremoz os empreendimentos Jardins de Extremoz I, II, III 

e IV também estão distantes cerca de 3 (três) quilômetros do centro da cidade, 

tendo como referência a Estação de Trem da CBTU. Através do mesmo raciocínio 

matemático utilizado para o caso de Ceará-mirim, o conjunto habitacional 

denominado Residencial Jardins de Extremoz, soma 790 unidades habitacionais, o 

que significa cerca de 2.370 (duas mil, trezentos e setenta) pessoas vivendo no 

mesmo lugar. As imagens abaixo (10 e 11) demonstram a manobra utilizada pelas 

construtoras quanto ao desmembramento do terreno e individualização dos 

empreendimentos para burlar as diretrizes do programa.  

 

Imagem 10 – Quatro empreendimentos em Extremoz 

A: Centro de Extremoz – Estação de trem – Km 0 
B: Residencial Jardins de Extremoz – Loteamento Jardins de Extremoz – Km 3.4 
Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 
Imagem 11 – Residencial Jardins de Extremoz distante do centro da cidade 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 
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Mapa 3 – Empreendimentos Minha Casa Minha Vida – Município de Extremoz/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Samuel Zwinglio Azevedo (Técnico em Tecnologia da Informação-UFRN), com o auxílio do software Arcgis.
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4.1.3 Localização do PMCVM em Macaíba 

 

Em Macaíba, o Residencial Francisco Alípio e o Residencial Lúcia Marques, 

erguidos na mesma faixa de terra, e no qual observamos mais uma vez a 

manipulação da construtora no que se refere ao desmembramento da terra, formam 

o que a prefeitura denominou “Residencial Manoel Dias”. Distante mais de 3 (três) 

quilômetros do Centro da cidade, tendo como ponto de referência o Ginásio 

Poliesportivo Edilson de Albuquerque Bezerra, está situado à Rua Pedro Matos.  Os 

dois empreendimentos somam 540 unidades habitacionais, o que representa 

aproximadamente 1.890 (mil, oitocentos e noventa) pessoas vivendo numa mesma 

área.  

Imagem 12 – Residencial Manoel Dias - Macaíba 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 
Imagem 13 – 540 novas casas distantes 3,7 Km do centro da cidade 

A: Centro de Macaíba - Rua Pedro Matos – Km 0 
B: Residencial Francisco Alípio - Loteamento Ferreiro Torto – 3.7 Km 
Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 
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Há ainda em Macaíba o Residencial Minha Santa, distante mais de 10 

quilômetros do centro de Macaíba se utilizarmos como mesmo ponto de referência o 

Ginásio Poliesportivo Edilson de Albuquerque Bezerra, situado à Rua Pedro Matos, 

utilizado para o caso dos Residenciais Francisco Alípio e Residencial Lúcia 

Marques. 

 

Imagem 14 – Residencial Minha Santa: Conflito no endereçamento 

A: Residencial Minha Santa – Rua João Irineu – 10.9 Km 
B: Centro de Macaíba - Rua Pedro Matos – Km 0 
Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 

Como podemos observar com a ajuda da ferramenta Google Maps, este 

empreendimento foi erguido no limite entre Macaíba e Parnamirim, sendo muito mais 

próximo de Parnamirim, no Bairro Passagem de Areia, que do município de 

Macaíba. Inclusive, a Rua João Irineu aparece no sítio do Google Maps como 

pertencendo a Parnamirim. 

O Residencial Minha Santa é composto por 500 apartamentos e representa 

cerca de 1.750 (mil setecentos e cinquenta) pessoas morando no mesmo lugar.  

Nas entrevistas que realizamos, ouvimos dos moradores deste 

empreendimento que é preciso pegar ao menos duas conduções para chegar ao 

centro de Macaíba saindo do referido. Os problemas de acessibilidade enfrentados 
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pelos moradores do Residencial Minha Santa são muitos, pois são possuidores de 

uma residência registrada sob o domínio dos limites do município de Macaíba, mas 

praticamente dentro dos domínios geográficos de Parnamirim e não têm acesso aos 

equipamentos públicos (escolas, creches, posto de saúde, etc) disponíveis aos 

moradores do referido município. Trataremos desse evento quando adentrarmos nas 

outras categorias analisadas. 

 

Imagem 15 – Vista aérea do Residencial Minha Santa 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 

Solicitando através do Google Maps os limites do Município de Macaíba, 

temos a imagem abaixo, que nos mostra o Residencial Minha Santa exatamente 

após a linha tracejada qua divide Macaíba de Parnamirim. Identificamos o 

empreendimento por meio de uma forma geométrica “quadrado” na cor branca. 

Observando tanto os limites obtidos través do Google Maps dos municípios 

de Parnamirim e de Macaíba, verificamos que o marcador “quadrado branco” está 

fixado no Bairro Passagem de Areia no município de Parnamirim. As imangens 9 e 

10, se aceitas como corretas, nos permitem afirmar que o Residencial Minha Santa 

não deveria ter sido apresentado á CEF como um empreendimento disponível para  

Macaíba, mas sim para Parnamirim. 
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Imagem 16 – Limites do Município de Macaíba 

 
Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 

Fazendo a mesma pesquisa no Google Maps sobre os limites de 

Parnamirim, fica ainda mais evidente que o Residencial Minha Santa está no Bairro 

Passagem de Areia, no referido minicípio. Segue a vista dos limites de Parnamirim 

segundo o Google Maps: 

 

Imagem 17 – Limites do Município de Parnamirim 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 
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Mapa 4 – Empreendimentos Minha Casa Minha Vida – Macaíba /RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Samuel Zwinglio Azevedo (Técnico em Tecnologia da Informação-UFRN), com o auxílio do software Arcgis.
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4.1.4 Localização do PMCMV em Monte Alegre 

 

Em Monte Alegre, apenas um empreendimento foi erguido dentro do período 

estudado, ou seja, entre 2009 e 2012. Trata-se do Residencial Esperança, composto 

por 169 casas, distante do centro comercial da cidade aproximadamente 2 

quilômetros. Notamos que o referido empreendimento foi o único a apresentar um 

bom projeto de arborização. Observamos que, nas calçadas, onde não há 

implantação de poste com iluminação pública, há uma árvore plantada.  

 

Imagem 18 – Residencial Esperança 

 
Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 

Os moradores do Residencial Esperança receberam um manual da 

construção com todas as plantas e especificações do material utilizado.  

Apesar da distância de quase 2 quilômetros, verificamos que há boa 

articulação entre o empreendimento e o centro da cidade, e o acesso à cidade polo 

Natal, pois em suas imediações está instalado um ponto de ônibus por onde passam 

as linhas intermunicipais e interestaduais.   
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Mapa 5 – Empreendimentos Minha Casa Minha Vida – Monte Alegre/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Samuel Zwinglio Azevedo (Técnico em Tecnologia da Informação-UFRN), com o auxílio do software Arcgis. 
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4.1.5 Localização do PMCVM em Natal 

 

Os empreendimentos Residenciais Vivendas do Planalto I, Vivendas do 

Planalto II, Vivendas do Planalto III e Vivendas do Planalto IV encontram-se 

distantes aproximadamente 12 quilômetros do centro da cidade tendo como 

referência a Praça do Estudante localizada no Bairro de Cidade Alta, próximo ao 

Palácio Felipe Camarão, sede do governo municipal. Juntos, eles somam 896 

unidades habitacionais, o que significa cerca de 3.136 (três mil cento e trinta e seis) 

pessoas residindo numa mesma área. Mais uma vez confirmamos a estratégia das 

construtoras no tocante ao desmembramento de uma grande gleba para poder 

individualizar um empreendimento com elevado número de unidades habitacionais. 

Os Residenciais foram erguidos em área vizinha ao Conjunto Leningrado. A 

área onde está implantado o Conjunto Leningrado foi durante muito tempo um 

assentamento irregular chamado de “Favela Leningrado”. 

 
Imagem 19 – 896 unidades habitacionais no Guarapes 

 
Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 

A partir de 2007, a prefeitura municipal do Natal regularizou a área e, 

paulatinamente, construiu 400 unidades habitacionais (casas) que abrigaram os 

moradores da antiga favela formada por pessoas vindas de outras áreas irregulares 

de todos os recantos de Natal, a saber, da Favela do Fio, de Mãe Luiza, da favela do 

Detran, do Alagamar, em Ponta Negra, e de Neópolis. Observaremos que, apesar 

de receber o nome de fantasia “Vivendas do Planalto” os empreendimentos 
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encontram-se incrustados nos limites do Bairro Guarapes. Na relação de 

empreendimentos disponibilizada pela CEF, os endereços dos empreendimentos 

estão identificados da seguinte maneira: Loteamento reforma. Quadras 209, 210 e 

211. Bairro Planalto - Natal/RN. Já no contrato celebrado entre a prefeitura do Natal, 

a CEF e as empresas construtoras, os empreendimentos são identificados com o 

seguinte endereço: Rua José Vicente (antiga Rua Projetada) no Bairro do Guarapes, 

Natal/RN. Segue abaixo cópia da página do contrato que apresenta o endereço dos 

empreendimentos:  

 

Imagem 20 – Cópia do Contrato dos empreendimentos Vivendas do Planalto 

 
Fonte: Cópia da página 4 do contrato original do Residencial Vivendas do Planalto disponibilizada 
integralmente pela SEHARPE. 
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Imagem 21 – Continuação da cópia do Contrato dos empreendimentos Vivendas do 

Planalto 

 
Fonte: Continuação da cópia da página 4 do contrato original do Residencial Vivendas do Planalto 
disponibilizada integralmente pela SEHARPE. 

 

 
Imagem 22 – Vivendas do Planalto distante do centro cerca de 12 Km 

A: R. Praça do Estudante. Cidade Alta – Km 0. 

B: Residencial Vivendas do Planalto I - Loteamento  

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 
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Mapa 6 – Empreendimentos Minha Casa Minha Vida – Natal/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Samuel Zwinglio Azevedo (Técnico em Tecnologia da Informação-UFRN), com o auxílio do software Arcgis.
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4.1.6 Localização do PMCVM em Nísia Floresta 

 

Em Nísia Floresta foram construídos 02 empreendimentos, o Residencial 

Clóvis Ferreira da Silva e o Residencial Alto da Floresta, totalizando 383 unidades 

habitacionais, distantes aproximadamente 3 quilômetros tendo como referência a 

sede do governo municipal situada à Rua Prefeito Américo de Oliveira.  

Apesar de apresentarem endereços diferentes (nome de rua e Bairro), 

encontram-se um ao lado do outro formando, numa vista área, um mesmo bloco de 

casas, confirmando mais uma vez a estratégia do desmembramento para viabilizar 

grandes empreendimentos.  

 

Imagem 23 – Empreendimentos distantes do centro da cidade 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps. 

Imagem 24 – Empreendimentos distantes do centro da cidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps. 
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Mapa 7 – Empreendimentos Minha Casa Minha Vida – Nísia Floresta/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Samuel Zwinglio Azevedo (Técnico em Tecnologia da Informação-UFRN), com o auxílio do software Arcgis.



100 

Percebemos em nossas visitas in loco que na maioria dos empreendimentos 

as casas possuem as dimensões previstas nos normativos do PMCMV, ou seja, 

32m². Entretanto, as casas dos citados empreendimentos, pareciam ser um pouco 

maiores que essa medida. Diferentemente do que temos lido em artigos 

relacionados ao tema em outras regiões do país, a qualidade do material utilizado na 

construção de casas e apartamentos do PMCMV na RMN é muito boa, assim, como 

o serviço de acabamento. 

 

4.1.7 Localização do PMCVM Parnamirim 

 

Em Parnamirim foram construídos 13 empreendimentos no período 

estudado, a saber, entre 2009 e 2012. Todos eles foram erguidos em áreas 

periféricas em relação ao centro da cidade, com uma média de distância ao centro 

comercial da cidade de 8 km. 

Como citamos anteriormente, as construtoras utilizaram-se do expediente de 

parcelar as glebas e apresentar a CEF empreendimentos com menos de 500 

unidades habitacionais no intuito de não descumprir uma regra do programa e 

consequentemente tê-lo aprovado pela citada instituição financeira. No caso de 

Parnamirim todas as construtoras se utilizaram desse expediente.  

Os Residenciais América I (Salatiel Rufino) e II (Iderval Medeiros) foram 

implantados numa mesma área, a saber, na Rua João Firmino da Silva, Loteamento 

Santa Cecília, Bairro Nova Esperança, GLEBAS A e B, e apesar de terem sido 

apresentados à CEF separadamente cada um com 496 unidades habitacionais, os 

dois juntos perfazem um total de 992 unidades habitacionais.  

Isso representa aproximadamente 3.472 (três mil quatrocentos e setenta e 

duas) pessoas morando numa mesma área, volume, em alguns casos, maior que 

nos tempos de BNH. 
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Imagem 25 – Dois empreendimentos numa mesma área 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 

Caso semelhante também ocorre com os Residenciais Terras do Engenho I 

e II construídos na Rua Doutor Mário Negócio, 4100, Gleba A, no Bairro Nova 

Esperança, que somados totalizam 992 unidades e aproximadamente 3.472 (três mil 

quatrocentos e setenta e duas) pessoas residindo num mesmo lugar.  

 

Imagem 26 – 992 uh construídas numa mesma área 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps. 
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O Residencial Nelson Monteiro e o Residencial Waldemar Rolim, os dois 

primeiros empreendimentos entregues aos beneficiados pelo programa em 

Parnamirim, somam 848 unidades construídas na Rua Antônia de Lima Paiva, antiga 

Rua Projetada, Bairro Nova Esperança, Loteamento Taborda - Quadra I - Lote 4.  

De acordo com o raciocínio utilizado em nossa pesquisa, temos cerca de 

2.968 (duas mil, novecentos e sessenta e oito) pessoas residindo num mesmo 

ponto. Abaixo segue a vista área dos empreendimentos localizados no Bairro Nova 

Esperança. 

 

Imagem 27 – 848 uh construídas numa mesma área 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 

Os condomínios Vida Nova e Ilhas do Pacífico, ambos no Bairro Passagem 

de Areia nas perpendiculares à Av. Paulo Afonso e Rua Brigadeiro Afonso 

Trompowsky, somam 896 unidades habitacionais que equivalem a cerca de 3.136 

(três mil cento e trinta e seis) pessoas numa mesma área. 
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Imagem 28 – Mais 896 uh construídas numa mesma área 

 
Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 

Os Residenciais Irmã Dulce I, II e III, localizados na Rua Santa Ágata, 130, 

Nova Esperança, somam 768 unidades, ou seja, aproximadamente 2.688 (duas mil 

seiscentos e oitenta e oito) pessoas vivendo numa mesma área. 

 

Imagem 29 – Lote onde está sendo construído o Residencial Irmã Dulce 

 
Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps. 
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Ainda em Parnamirim os Condomínios Ilhas do Atlântico e Condomínio Ilhas 

do Caribe, ambos localizados á Rua Antônio Carlos Sobrinho s/nº - Cajupiranga, 

somam 992 unidades perfazendo um total de 3.472 (três mil quatrocentos e setenta 

e duas) por habitação. 

 

 

Imagem 30 – Vista aérea dos empreendimentos no Bairro Liberdade 

 
Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 
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Mapa 8 – Empreendimentos Minha Casa Minha Vida – Parnamírim/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Samuel Zwinglio Azevedo (Técnico em Tecnologia da Informação-UFRN), com o auxílio do software Arcgis.  
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4.1.8 Localização do PMCMV em São Gonçalo do Amarante 

 

Em São Gonçalo do Amarante foi erguido, dentro do período estudado, 

apenas 01 (um) empreendimento composto por 302 casas populares: o Residencial 

Jomar Alecrim, que fica distante aproximadamente 3 km do centro da cidade, tendo 

como referência o Cemitério Público Municipal. Em conversas com os moradores do 

Residencial Jomar Alecrim, identificamos que esses, para acessar os recursos e os 

serviços encontrados apenas no centro da cidade, precisam caminhar até a RN-160 

e, daquele ponto, seguir para o destino desejado.  

 

Imagem 31 – Acesso ao Jomar Alecrim pela RN 106 

A: Rua Alexandre Cavalcante, São Gonçalo do Amarante – Gabinete do Prefeito – Km 0 
B: Residencial Jomar Alecrim – 3 Km. 
 

Imagem 32 – Acesso ao Jomar Alecrim pela RN 106 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 
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Mapa 9 – Empreendimentos Minha Casa Minha Vida – São Gonçalo do Amarante/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Samuel Zwinglio Azevedo (Técnico em Tecnologia da Informação-UFRN), com o auxílio do software Arcgis.
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Mapa 10 - Os 32 empreendimentos do PMCMV Faixa 1 na RMNatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Samuel Zwinglio Azevedo (Técnico em Tecnologia da Informação-UFRN), com o auxílio do software Arcgis. 
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No início desse capítulo lançamos algumas reflexões que podemos resumir 

da seguinte maneira: como os municípios beneficiados com o PMCMV vão lidar com 

as demandas decorrentes do crescimento populacional e expansão urbana que 

identificamos até aqui por meio da localização dos empreendimentos? E que 

demandas serão estas? 

Percebemos que apenas a análise da categoria “localização dos 

empreendimentos” não dá conta de sugerir possíveis respostas à nossa reflexão, 

apesar de nos proporcionar as primeiras pistas que nos conduzem a inferências 

sobre as condições de acessibilidade nos empreendimentos. Entretanto, 

consideradas as informações apresentadas no âmbito deste capítulo, já podemos 

estabelecer diálogo com alguns pressupostos enunciados no capítulo anterior.  

Uma de nossas pressuposições dizia respeito ao fato de que a localização 

dos empreendimentos poderia implicar em situação de periferização da habitação de 

interesse social. Intuíamos que os beneficiários do programa pudessem estar 

habitando os espaços periféricos das cidades. O trabalho de campo realizado 

confirmou esse pressuposto.  

O campo também nos possibilitou evidenciar que o mercado imobiliário 

obteve o proveito e a eficiência máxima diante da solução locacional oferecida ao 

poder público (municípios) e à ordem constituída (instituição financeira Caixa 

Econômica Federal). Verificamos que essa maximização da área de implantação 

dos novos conjuntos habitacionais não significou uma solução de proveito máximo 

para os consumidores, beneficiários do Programa.  

Continuando o capítulo, apresentaremos importantes evidências coletadas 

no trabalho de campo com as quais tentaremos confirmar outras predições que 

antecipamos no capítulo anterior.  

Serão as análises feitas quanto à oferta de transporte público coletivo para 

os beneficiários do PMCMV Faixa 1 na RMNatal, bem como o acesso destes a 

alguns equipamentos públicos, serviços, lazer e bens culturais. Estas análises, sim, 

poderão nos remeter às demandas originadas com o crescimento populacional e 

com a expansão urbana dos municípios desencadeada pelo programa. As análises 

apontarão para a existência de sérios problemas de acessibilidade que, de alguma 

maneira, se desdobram em diminuição do poder aquisitivo dos indivíduos. Em outras 

palavras, se desdobram em empobrecimento dos beneficiários do programa. 
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CAPÍTULO 4 

REFLETINDO SOBRE O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO E ALGUNS MEIOS 

DE CONSUMO COLETIVO 
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5 REFLETINDO SOBRE O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO E ALGUNS 

MEIOS DE CONSUMO COLETIVO  

 

A mudança de localização da atividade residencial significa mudança 
de localização de oportunidades de moradia. Ambas devem, 
presumivelmente, estar associadas a gastos de mudanças em 
transporte. Mudanças de transporte afetam certamente, em grande 
escala, o custo de acesso a oportunidades de emprego a partir da 
localização das moradias. (HARVEY, 1980, p. 49). 

 

Na segunda categoria analisada, que é de suma importância para nossa 

dissertação, mais uma vez, nos fundamentamos nas ideias de Harvey, pois 

concordamos que a acessibilidade é obtida por um preço que equivale ao custo de 

usar o tempo e superar distâncias. Essa superação é o que garante o acesso às 

oportunidades de emprego, acesso a recursos e serviços de bem-estar.  

Aqui reunimos a análise da categoria ‘localização dos conjuntos’ com a 

categoria ‘mobilidade urbana’ (transporte público coletivo) exatamente para que 

possamos, em alguma medida, compreender e refletir sobre a nova localização da 

moradia popular em cada município pesquisado, a oferta, a qualidade e o custo 

financeiro do transporte público destinado aos moradores das novas unidades 

habitacionais adquiridas pela população de baixa renda por meio do PMCMV Faixa 

1, bem como as implicações da distância dos novos conjuntos em relação aos meios 

de consumo coletivo, principalmente aos equipamentos de saúde e educação. 

É esse aspecto da acessibilidade que nos interessa, a saber, as condições 

de mobilidade urbana para os moradores dos conjuntos habitacionais do PMCMV 

Faixa 1 na RMNatal. Pesquisamos o transporte público coletivo, desde as condições 

das vias de acesso aos empreendimentos, passando pelo levantamento das linhas 

alimentadoras dos municípios, ao custo mensal com os deslocamentos dos 

beneficiários do PMCMV Faixa 1 na RMNatal. 

Quando analisarmos a categoria “equipamentos”, item que consideramos 

complementar às nossas reflexões sobre mobilidade urbana, perceberemos que nos 

conjuntos do PMCMV Faixa 1 na RMNatal a carência desses equipamentos 

representa necessidade de deslocamentos a um custo significativo. Veremos que 

tanto o poder público quanto o mercado (a iniciativa privada), aos poucos vão 

provendo os empreendimentos do conjunto de equipamentos necessários para a 
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comunidade. Mas, enquanto isso não acontece, ficam os questionamentos: o que os 

beneficiários do programa precisam fazer para acessar os recursos existentes em 

outras partes da RMNatal e, principalmente, na cidade polo? Qual o custo de 

superar distâncias e obter o acesso aos recursos?  

Antes de apresentarmos as descobertas que fizemos em nossa pesquisa de 

campo, vamos descrever, de maneira mais geral, o perfil do sistema de transporte 

público coletivo na RMNatal. 

 

 

5.1 TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO EM NATAL E REGIÃO METROPOLITANA 

 

Na Região Metropolitana de Natal, o sistema de transporte urbano é gerido 

da seguinte maneira: 

 

a) O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RN), órgão do Governo do 

Estado, planeja, executa, opera e fiscaliza o sistema de transporte 

interurbano e interestadual; 

b) A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB), tem o mesmo papel 

que o DER/RN, porém sua atuação é apenas no âmbito municipal;  

c) A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) é a responsável por 

atribuições semelhantes às do DER/RN e SEMOB, porém no que se refere ao 

transporte ferroviário (linhas de trens urbanos) e; 

d)  A Capitania dos Portos, no que concerne à navegação. 

 

Para realizar nossa análise quanto a categoria transporte público coletivo 

nos conjuntos habitacionais do PMCMV Faixa 1 na RMNatal,  conversamos com os 

técnicos  do Departamento de Estradas de Rodagens – DER/RN e da Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana de Natal – Semob, e obtivemos acesso a diversos 

documentos que possibilitaram nossa compreensão do sistema de transporte na 

RMNatal. 
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Na Semob tivemos acesso a Carta Consulta9 enviada ao Ministério das 

Cidades em 2010 com a descrição das intervenções (obras de mobilidade urbana) 

consideradas necessárias para melhorar as condições de mobilidade urbana na 

capital potiguar.  

A referida Carta foi construída a partir da síntese do Plano Diretor de 

Transporte Metropolitano da Região Metropolitana do Natal (PDTM) elaborado pelo 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2008, através da Secretaria 

de Infraestrutura – SIN – e do DER/RN. A Carta também contém dados fornecidos 

pela própria Semob, obtidos do Plano de Mobilidade de Natal/RN desenvolvido pela 

Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos - Fundação 

COPPETEC, finalizado no ano de 2009.  

Por essa razão, consideramos nos apropriar diretamente dos dados 

constantes no Plano Diretor de Transporte Metropolitano da Região Metropolitana do 

Natal (PDTM) e do Plano de Mobilidade de Natal/RN, ao invés de utilizarmos a 

referida Carta. 

De posse de uma cópia eletrônica dos documentos supracitados pudemos 

nos valer de uma vasta análise sobre o sistema de circulação, transporte e trânsito 

da Região Metropolitana de Natal. 

De maneira sucinta, vamos procurar esmiuçar o perfil das mais de 2 milhões 

de viagens diárias realizadas pelos residentes da RMNatal no sentido de poder 

qualificar as condições de acessibilidade dessa população que, por conseguinte, em 

certa medida, também revela parte da realidade vivenciada pelos moradores dos 

conjuntos habitacionais do PMCMV Faixa 1 no que se refere ao transporte público 

coletivo. Veremos que a maior parcela de usuários desse modal é constituída pela 

população com renda mensal de até 03 salários mínimos, o que nos permitiu inferir 

que as condições já dadas aos moradores pobres da RMNatal quanto a mobilidade 

urbana possivelmente seja a mesma ofertada aos moradores dos novos conjuntos 

do PMCMV Faixa 1 na referida região. Vamos analisar o perfil dos deslocamentos a 

partir dos aspectos: motivos das viagens, divisão modal e tempos de viagem. 

 

 

                                                             
9 A carta-consulta é o documento que descreve ações e custos previstos na execução dos projetos 

que se pretende contratar com recursos externos e a contrapartida que é oferecida pelo mutuário 

pretendente. 
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5.1.1 Perfil dos deslocamentos na RMNatal 

 

O perfil do deslocamento na RMNatal, segundo o PDTM, é de 

2.082.711(dois milhões, oitenta e duas mil e setecentas e onze) viagens diárias. 

Desse total, 70,2% são originadas em Natal, sendo 64% internas e 13% com destino 

aos demais municípios que compõem a RMN.  

A tabela abaixo mostra o número de viagens por dia por município da 

RMNatal pesquisado nesse trabalho. Observamos o quanto é intenso o 

deslocamento dentro da cidade polo Natal. Vale salientar que o município de São 

José de Mipibu, apesar de constar na tabela, não faz parte de nosso objeto de 

estudo uma vez que o referido município não foi beneficiado pelo PMCMV Faixa 1 

no recorte temporal de nossa pesquisa. 

 

Quadro 6 - Número de Viagens por dia na RMNatal nos municípios beneficiados 

pelo PMCMV 

Município Viagens % 

Ceará-Mirim 54.882 2,6 

Extremoz 22.923 1,1 

Macaíba 62.021 3,0 

Monte Alegre 15.485 0,7 

Natal 1.462.654 70,2 

Nísia Floresta 17.388 0,8 

Parnamirim 319.166 15,3 

São José de Mipibu 25.475 1,2 

São Gonçalo do Amarante 102.718 4,9 

Total 2.082.711 100,00 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Plano Diretor de Transporte Metropolitano da Região 
Metropolitana do Natal – PDTM, 2008 

 

 
5.1.2 Motivo dos deslocamentos na RMNatal 

 

De acordo com o PDTM, o principal motivo do deslocamento dos habitantes 

da RMNatal, à exceção do acesso à própria residência, é o deslocamento para o 

trabalho.  

Esse motivo representa 38% (trinta e oito por cento) das viagens. Quase 

atingindo o mesmo índice temos o motivo estudo, com 34% (trinta e quatro por 
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cento) dos deslocamentos. Já os deslocamentos indicados como assuntos 

pessoais e negócios atingiram o índice de 7%. Esses números corroboram com a 

nossa defesa do quão importante é saber quais as condições de acessibilidade dos 

beneficiários do PMCMV Faixa 1 no que tange ao transporte público coletivo. Quais 

as suas condições de acessibilidade ao destino trabalho, por exemplo?  

Sabemos, então, que o principal motivo de deslocamentos na Região 

Metropolitana corresponde ao movimento dos indivíduos para o trabalho. Este 

deslocamento gera em torno de 420.263 (quatrocentos e vinte mil, duzentos e 

sessenta e três) viagens de um total de 2.082.711 (dois milhões, oitenta e dois mil e 

setecentos e onze) viagens. Isso ocorre porque é em Natal que se encontra o maior 

contingente de empregos, atingindo, no ano de 2007, parcela significativa do total de 

empregos gerados na RMNatal.  

De acordo com o PDMT, o número total de empregos na RMN em 2007 foi 

estimado em 399 mil. Na capital potiguar, o número de empregos atinge 308,2 mil 

empregos, ou seja, 77,3% do total. A segunda cidade mais populosa da RMNatal, 

Parnamirim, participa desse total com 46,2 mil empregos, ou seja, 11,5% do total de 

empregos existentes na RMNatal. Estes números demonstram a grande 

centralização das atividades econômicas na cidade polo, pois, de acordo com o 

PDTM à época da realização da pesquisa, a cidade do Natal concentrava 62% do 

contingente populacional da RMNatal e 77,3% dos empregos nesta. A tabela abaixo 

demonstra claramente essa concentração dos empregos na cidade polo. 

 

Quadro 7 - Quantidade de empregos na RMNatal nos municípios beneficiados pelo 

PMCMV 

Município Empregos % 

Ceará-Mirim 7.324 1,84 

Extremoz 4.539 1,14 

Macaíba 9.549 2,39 

Monte Alegre 2.518 0,63 

Natal 308.279 77,26 

Nísia Floresta 3.751 0,94 

Parnamirim 46.264 11,59 

São José de Mipibu 4.416 1,11 

São Gonçalo do Amarante 12.364 3,10 

Total 399.004 100,00 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Plano Diretor de Transporte Metropolitano da 
Região Metropolitana do Natal – PDTM, 2008 
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Na RMNatal, a Carta Consulta elaborada em 2010 pela Semob apontou que 

as atividades econômicas basilares podem ser divididas da seguinte maneira: setor 

de serviços e comércio, turismo, atividades rurais e setores de produção industrial. 

O setor de serviços e comércio está centralizado na cidade polo Natal e atrai 

significativamente a população das cidades da RMNatal. Este setor se concentra 

dentro da cidade polo, nas regiões mais centrais, com forte crescimento em direção 

à zona sul, onde se encontra a população de maior poder aquisitivo. Entretanto, o 

avanço desse setor da economia também se alastra para as zonas oeste e norte 

que, apesar de apresentarem população com renda mais baixa, possui grande 

concentração populacional.  

O Setor turismo está distribuído principalmente na costa litorânea da Região 

Metropolitana de Natal com considerável movimentação nas praias dos municípios 

Parnamirim, Nísia Floresta e Extremoz. O litoral atrai não só os turistas, mas toda 

uma gama de pessoas vindas das cidades próximas envolvidas nessa atividade 

econômica.  

Essa informação nos permite dizer que parte da mão de obra para o setor do 

turismo em Natal reside nas cidades litorâneas de sua região metropolitana, pois, 

apesar das praias se localizarem em Parnamirim, Nísia Floresta e Extremoz, elas 

compõem o corredor da atividade de lazer ‘Sol e Mar’ oferecido em pacotes 

turísticos em Natal.  

As empresas de turismo, agências de passagens aéreas e significativa parte 

dos leitos de hotelaria se concentram em Natal. Como vimos no capítulo 3, esses 

três municípios (Parnamirim – 13, Nísia Floresta – 2, Extremoz – 3) contrataram 

empreendimentos do PMCMV Faixa 1 em áreas distantes de suas centralidades. Se 

esse morador do conjunto habitacional do PMCMV Faixa 1 trabalha no setor turismo, 

então ele está diretamente impactado pelas condições de mobilidade ofertadas tanto 

dentro do seu município de origem quanto pelo serviço de transporte disponível para 

a RMNatal. 

O estudo mostrou também que as atividades rurais na RMNatal são bastante 

interiorizadas, bem como apontou que essas áreas estão sendo exploradas para 

especulação imobiliária, em virtude tanto das atividades turísticas quanto do próprio 

crescimento populacional, que juntos acarretam o avanço do desenvolvimento do 

setor de serviços.  
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Quanto às áreas de produção industrial, o estudo mostrou que essa 

atividade econômica se localiza entre os eixos Macaíba/Natal especificamente no 

que diz respeito aos investimentos realizados no Distrito Industrial de Macaíba 

(DIM), e no eixo São Gonçalo do Amarante/Natal representados pelos investimentos 

realizados no Distrito Industrial de Natal (DIN) localizado na divisa entre Natal e São 

Gonçalo do Amarante.  

Podemos inferir que a relação de deslocamentos entre essas cidades da 

RMNatal sofre bastante influência do citado setor. Como verificamos, em Macaíba 

foram contratados 03 (três) empreendimentos Faixa 1 e em São Gonçalo do 

Amarante 01 (um) empreendimento para a Faixa 1 do programa. 

Como podemos observar, o fluxo de viagens feitas no sentido municípios da 

RMNatal para a cidade polo Natal é bastante intenso. Como já dissemos, um dos 

motivos do deslocamento é o acesso ao trabalho. Entretanto, os munícipes das 

outras cidades componentes da Região Metropolitana também se dirigem à cidade 

polo Natal para realizar outras atividades. 

A Carta Consulta enviada ao Ministério das Cidades, dentro do quadro de 

atividades econômicas na RMNatal, destaca o volume considerável da atividade 

denominada serviços públicos. O estudo da Semob comprovou que a grande 

concentração dos serviços públicos, tais como os das administrações e instituições 

estaduais e federais e contingentes militares se encontram principalmente na região 

central da cidade polo.  

O estudo ainda apontou para a forte participação da atividade econômica 

ligada à educação. Natal concentra o segmento de prestação de serviços 

educacionais e de produção de ciência e tecnologia, tanto públicos quanto privados, 

consolidando-a como centro de formação de recursos humanos qualificados na 

RMNatal.  

Segue abaixo tabela com o número de viagens na RMNatal por motivo no 

destino que demonstra claramente a hegemonia da cidade polo. 
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Quadro 8 - Viagens por motivo no destino, exceto retorno à residência 

Município Destino Trabalho Estudo Compras e lazer Assuntos 

pessoais e 

negócios 

Ceará-Mirim 9.267 10.188 1.302 1.410 

Extremoz 4.704 3.956 839 817 

Macaíba 11.669 11.482 1.559 1.351 

Monte Alegre 2.630 3.008 392 475 

Natal 318.276 279.585 40.869 97.821 

Nísia Floresta 2.999 3.097 457 812 

Parnamirim 47.699 44.433 5.430 12.094 

São José de 

Mipubu 

5.126 4.910 512 805 

São Gonçalo do 

Amarante 

12.619 13.344 452 2.512 

Total 420.263 374.174 52.046 119.338 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Plano Diretor de Transporte Metropolitano da Região 
Metropolitana do Natal – PDTM, 2008 

 

O quadro apresenta o significativo deslocamento da população na RMNatal 

para acessar o local de estudo. No material desenvolvido pelo PDMT, verificamos 

que a cidade polo se configura como centro de prestação dos serviços educacionais 

e da produção de ciência e tecnologia. De acordo com o estudo encomendado pelo 

PDTM em 2007, o número de matrículas na RMNatal é de aproximadamente 374 mil 

matrículas que representam 0,296 matrículas por habitantes. A cidade polo Natal, 

concentra quase 75% das matrículas da RMN com um total de 279,6 mil matrículas. 

Parnamirim é o segundo maior município com maior número de matrículas e alcança 

apenas cerca de 12% das matrículas da RMNatal. 

 

Quadro 9 - Número de matrículas por município da RMNatal – 2007 

MUNICÍPIOS 2007 Participação 

Ceará-Mirim 10.188 2,72% 

Extremoz 3.956 1,06 

Macaíba 11.482 3,07% 

Monte Alegre 3.008 0,80% 

Natal 279.585 74,75% 
Nísia Floresta 3.097 0,83% 

Parnamirim 44.433 11,88% 

São Gonçalo do Amarante 13.344 3,57% 

São José de Mipibu 4.910 1,31% 
Total geral 374.003 100,00% 

Método: Pesquisa Domiciliar Origem e Destino 2007 
Fonte: (RIO GRANDE DO NORTE, 2008) 
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Após a identificação da localização exata dos conjuntos habitacionais do 

PMCMV Faixa 1 na RMNatal, e da constatação de que os motivos dos 

deslocamentos na RMNatal ocorrem para que as pessoas possam acessar os 

equipamentos de saúde, de educação, os serviços, o lazer e os bens culturais, como 

identificamos no quadro 15, investigamos, no campo, a disponibilidade dos referidos 

meios de consumo coletivo no entorno dos empreendimentos fazendo as 

indispensáveis associações com a possível necessidade dos moradores dos 

conjuntos habitacionais do PMCMV Faixa 1 terem que se deslocar para poder 

acessar a cidade.  

Confirmamos que os referidos conjuntos foram construídos para além das 

franjas dos Municípios, em espaços que, em sua maioria, jamais haviam sido 

destinados para a construção de moradias, boa parte em área rural. Procuramos 

identificar a provisão de equipamentos públicos, bens culturais e serviços, 

denominados por alguns autores como meios de consumo coletivos, no sentido de 

refletir sobre os problemas de acessibilidade vivenciados pelos moradores dos 

conjuntos do PMCMV Faixa 1 que interferem no seu direito de acesso à cidade. 

 

 

5.1.3 Reflexões sobre alguns meios de consumo coletivos 

 

Os meios de consumo coletivos envolvem, entre outros, os equipamentos 

públicos coletivos e os serviços. Esses meios de consumo se diferenciam dos 

individuais pelo fato de não estarem disponíveis para acesso individual. Eles se 

dispõem a suprir necessidades coletivas da sociedade por longo tempo. São imóveis 

e duráveis. Dentre as condições para aprovação da construção de um 

empreendimento no Programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, os meios de 

consumo coletivos devem ser contemplados ou garantidos. 

Assim, para conhecer a realidade do programa em relação aos meios de 

consumo coletivos, apresentamos o resultado dessa pesquisa quanto a 

disponibilidade destes. 
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5.1.3.1 Educação 

 

Em nossas inserções no campo procuramos identificar a disponibilidade de 

equipamentos de educação mais próximos dos conjuntos do PMCMV para analisar 

as possíveis condições de acesso oferecidas aos novos moradores.  

Como a categoria “equipamentos” é para nós um elemento complementar 

em nossas reflexões sobre acessibilidade, destacamos situações pontuais nos 

municípios pesquisados a fim de oferecer um panorama mais universal da realidade 

que evidenciamos. Verificamos que a questão do acesso a educação, de uma 

maneira geral, também é um problema sério enfrentado pelos beneficiários do 

PMCMV na RMNatal.  

Em Extremoz, por exemplo, segundo dados do IBGE 2012, há 17 

(dezessete) escolas de ensino pré-escolar, 19 (dezenove) escolas de ensino 

fundamental e apenas 3 escolas de ensino médio.  

Os empreendimentos Jardins de Extremoz perfazem um total de 790 novas 

unidades habitacionais, o que, de certa forma, representa uma significativa demanda 

por vagas nos referidos estabelecimentos de ensino.  

Do total de estabelecimentos de ensino acima mencionados, encontramos 

no entorno dos empreendimentos Jardins de Extremoz a seguinte realidade: 01 

(uma) escola de ensino fundamental, a Escola Municipal estrela do Mar, situada à 

Rua Almirante Ernesto de Melo Júnior; 01 (uma) escola de ensino médio, a E.E. 

Almirante Tamandaré, situada à Rua almirante Newton Braga de Faria e 01 (uma) 

creche, o Centro Infantil de Extremoz situada à Rua Carmélio Pignatário. 
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Imagem 33 – Vista aérea da E.E. Almirante Tamandaré situada em Extremoz 

 
Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 

Os citados estabelecimentos de ensino foram construídos há vários anos 

para atender a uma demanda existente em Extremoz muito anterior a construção 

dos novos conjuntos do PMCMV.  

Dessa forma, apesar de haver equipamentos de ensino no entorno dos 

empreendimentos, distante cerca de 800 metros situado no Conjunto Estrela do Mar, 

podemos cogitar que há a necessidade de construção de novos equipamentos, 

especificamente para os novos conjuntos do PMCMV em Extremoz. 

Uma preocupação recorrente à maioria dos beneficiários do PMCMV, em 

quase todos os 32 empreendimentos, diz respeito à perda do beneficio do Bolsa 

família10. A dificuldade em matricular as crianças em razão da ausência de 

equipamentos de ensino nas proximidades dos empreendimentos, ou a falta de 

vagas nos que existem, está comprometendo a renda das famílias que têm o 

benefício do governo federal como base da economia familiar. O Residencial Minha 

Santa, registrado em Macaíba, porém, efetivamente erguido no Bairro Passagem de 

                                                             
10 O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias 
em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. O Bolsa Família integra o Plano Brasil 
Sem Miséria, que tem como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per 
capita inferior a R$ 70 mensais e está baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso 
aos serviços públicos. (BRASIL, 2013). 
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Areia no município de Parnamirim, nos parece servir como exemplo emblemático da 

evidente dificuldade de acesso a equipamentos de educação. Como analisamos lá 

na categoria “localização dos empreendimentos”, o Residencial Minha Santa fica 

distante do centro de Macaíba cerca de 10 Km.  

Os beneficiários desse empreendimento, que apresenta esse conflito quanto 

a sua localização, eram moradores de assentamentos próximos ao centro de 

Macaíba ou de sítios também próximos às áreas mais centrais daquele município. 

Por essa razão, acessavam os equipamentos de ensino e participavam da 

distribuição das matrículas escolares daquele município. Em razão da grande 

distância em relação a Macaíba, os beneficiários do referido empreendimento estão 

procurando atendimento nas instituições de ensino do Bairro Passagem de Areia do 

município de Parnamirim. Dessa forma, hoje, se veem sujeitos à disponibilidade de 

equipamentos e número de vagas ofertadas pelo município de Parnamirim.  

Todavia, as instituições de ensino, por pertencerem a outro município, não 

estão tendo as condições de absorver essa demanda vinda do empreendimento de 

Macaíba, até porque, nesse mesmo bairro foram erguidos os Condomínios Vida 

Nova e Ilhas do Pacífico que totalizam 896 novas unidades habitacionais, o que já 

representa um significativo número de demanda para atender essa população. O 

quadro abaixo demonstra a realidade dos municípios beneficiados com o PMCMV 

em relação aos equipamentos de ensino: 

 

Quadro 10 - Equipamentos de Educação – estabelecimentos de educação nos 

municípios da RMNatal onde foram construídos os conjuntos do PMCMV 

Município da 
RMNatal 

Escolas - 
Ensino Pré-

Escolar - Escola 
Pública 

Municipal 

Escolas: 
Ensino 

Fundamental 
- Escola 
Pública 

Municipal 

Escolas: 
Ensino 
Médio 

Número 
de 

Habitantes 

Ceará-mirim 40 43 6 69.005 

Extremoz 17 19 3 25.324 

Macaíba 34 38 8 71.670 
Monte Alegre 19 20 1 20.959 

Natal 78 72 108 817.590 

Nísia Floresta 25 16 1 24.501 

Parnamirim 29 45 23 214.199 

São Gonçalo do 
Amarante 

41 45 6 90.376 

Fonte: Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - 

Censo Educacional 2012.  

NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável.  
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5.1.3.2 Saúde 

 

Os deslocamentos realizados em direção à Natal para acessar os 

equipamentos de saúde compõem os números levantados pelo PDMT (2008) quanto 

ao motivo “assuntos pessoais e negócios” apresentados no quadro 11. 

Para compreender e refletir sobre os significativos números apresentados no 

referido quadro, fomos a campo para identificar a disponibilidade dos equipamentos 

de saúde nos municípios pesquisados para os novos moradores. Apresentamos os 

casos mais emblemáticos das dificuldades de acesso por nós evidenciadas. 

A questão da saúde pública é um problema sério enfrentado pelos 

beneficiários do PMCMV na RMNatal. Nas conversas com os moradores fomos 

informados que o acesso a postos de saúde é bastante dificultado visto que os 

referidos não estavam preparados para a nova demanda.  

Verificamos essa realidade principalmente nos empreendimentos 

construídos em Macaíba. Os beneficiários dos residenciais Lúcia Marques e 

Francisco Alípio, por exemplo, estão enfrentando problemas quanto ao seu 

atendimento no posto11 de saúde que fica a apenas 0,7 Km de distância situado à 

Rodovia BR-226. O problema é que há apenas um médico que atende somente às 

4ª feiras tanto aos moradores dos residenciais quanto aos moradores das 

redondezas, no distrito de Mangabeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 O referido posto de saúde fica dentro da mesma área onde se encontra o Educandário Venera 

Dantas de Medeiros que oferece vagas para o ensino fundamental e médio. Os beneficiários dos 
Residenciais Lúcia Marques e Francisco Alípio também têm encontrado dificuldades de acesso à 
escola para seus filhos. 
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Imagem 34 – Vista aérea do posto de saúde de Macaíba 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Wikimapia - Ferreiro Torto – Macaíba – 
posto de saúde 

 

Saliento que os moradores do Residencial Minha Santa sofrem com a 

dificuldade de acesso aos equipamentos de saúde na mesma medida em que 

sofrem com a inacessibilidade aos equipamentos de educação em razão do conflito 

existente quanto a sua localização.  

Como já citamos, os beneficiários desse empreendimento que apresenta 

confusão quanto a sua localização eram moradores de assentamentos próximos ao 

centro de Macaíba ou de sítios também próximos às áreas mais centrais daquele 

município. Dessa forma, suas carteiras de seguridade do SUS (Sistema único de 

Saúde) estão registradas para o atendimento em Macaíba. Então, assim como 

procuram acessar a educação no Bairro Passagem de Areia/Parnamirim, o fazem no 

que se refere ao atendimento em postos de saúde do referido município. 

Pelo exposto, apesar de haver um posto de saúde próximo ao 

empreendimento às condições de acesso a este não são garantidas pelo poder 

público. 
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Imagem 35 – Vista aérea do posto de saúde de Passagem de Areia – Parnamirim 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Wikimapia - Passagem de Areia – 
Parnamirim – posto de saúde 

 

Observamos que os problemas de acesso a equipamentos de saúde é uma 

realidade observada em praticamente todos os empreendimentos. 

Fizemos um levantamento com dados fornecidos pelo IBGE 2009 no qual 

podemos evidenciar a fragilidade do sistema de saúde nos municípios beneficiados. 

As informações nos permitem inferir que, em casos mais graves, os moradores 

daqueles empreendimentos terão necessariamente que se deslocar para a cidade 

polo Natal.  

Em Ceará-Mirim, por exemplo, onde foi construído o denominado “Conjunto 

Natureza”, formado por um total de 1.134 unidades habitacionais, há 30 (trinta) 

estabelecimentos de saúde públicos municipais para todo o município. Porém, existe 

apenas 01 (um) estabelecimento público com capacidade de internação. O quadro 

abaixo mostra a realidade dos municípios beneficiados com o PMCMV em relação 

aos equipamentos de saúde: 
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Quadro 11 - Equipamentos de Saúde – estabelecimentos de saúde nos municípios 

da RMNatal onde foram construídos os conjuntos do PMCMV 

Município da 

RMNatal 

Estabelecimento 

de saúde público 

municipal 

Estabelecimento 

de Saúde com 

especialidade e 

com internação 

público 

Estabelecimento 

de Saúde com 

internação  

público 

Número de 

habitantes 

Ceará-mirim 30 0 1 69.005 

Extremoz 9 0 0 25.324 

Macaíba 25 0 1 71.670 

Monte Alegre 9 1 1 20.959 

Natal 69 9 14 817.590 

Nísia Floresta 22 0 0 24.501 

Parnamirim 35 2 3 214.199 

São Gonçalo 

do Amarante 
27 0 0 90.376 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do IBGE, 2009 

 

Nossa observação quanto ao número de estabelecimentos de saúde com 

capacidade de internação está diretamente relacionada com a categoria “transporte 

público coletivo” que vamos continuar a discutir ainda nesse capítulo. O número 

reduzido de equipamentos, a precariedade dos existentes e a ausência destes em 

alguns municípios nos leva a inferir que os beneficiários do PMCMV se deslocarão 

para a cidade polo em busca de atendimento médico. Esse fato remete a 

necessidade de boas condições de mobilidade urbana na RMNatal. 

 

 

5.1.3.3 Bens Culturais e Lazer 

 

Assim como fizemos no tocante aos números dos deslocamentos referentes 

aos movimentos necessários para acessar os equipamentos de saúde e educação, 

também nos preocupamos com os números relativos ao acesso ao lazer e bens 

culturais. Verificamos em nossa pesquisa que as áreas no entorno dos 

empreendimentos, em todos os municípios pesquisados, também carecem da 

disponibilidade aos bens culturais.  

Apesar de não se tratar de item normativo do PMCMV, consideramos, a 

partir de nossas leituras de Harvey em A Justiça Social e a Cidade, que o acesso ao 

entretenimento também pode contribuir para o equilíbrio em uma comunidade e para 
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a justiça social. Apresentamos o quadro abaixo com os equipamentos de 

entretenimento existentes nos municípios estudados. Observamos que apenas a 

cidade polo Natal possui todos os equipamentos culturais dentre os que elegemos 

nessa pesquisa.  

 

Quadro 12 - Equipamentos culturais nos municípios da RMNatal onde foram 

construídos os conjuntos do PMCMV 

Município 

Teatro ou 

sala de 

espetáculo 

Salas de 

cinema 
Biblioteca pública Museu 

Ceará-mirim Sim Não Sim Sim 

Extremoz Não Não Sim Não 

Macaíba Sim Não Sim Sim 

Monte Alegre Não Não Não Não 

Natal Sim Sim Sim Sim 

Nísia Floresta Não Não Sim Não 

Parnamirim Não Não Sim Não 

São Gonçalo do 

Amarante 
Sim Não Não Não 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Perfil dos municípios brasileiros. 

 

Como podemos verificar, o campo confirmou mais uma vez as sérias 

dificuldades de acessibilidade enfrentadas pelos moradores do programa na 

RMNatal.  A partir da leitura do quadro acima, constatamos que apenas Natal possui 

salas de cinema. E, mesmo sem ser observado no referido quadro, não é necessária 

uma pesquisa muito acurada para afirmar que os teatros que oferecem uma 

programação cultural, dentro do plano nacional e até internacional, também se 

encontram na capital potiguar. 

Quanto ao lazer, a realidade é semelhante ás dificuldades enfrentadas apara 

acessar saúde, educação e bens culturais. 

Uma característica recorrente que evidenciamos nos 32 empreendimentos 

diz respeito às suas áreas de convivência ou áreas de lazer. Observando os vários 

registros fotográficos que realizamos em nossas incursões, notamos que as citadas 

áreas são ambientes com aparência de abandono, sem nenhuma espécie de 

cobertura ou abrigo que proteja os usuários do sol ou da chuva. Como vamos 

observar nas fotografias abaixo apresentadas, os empreendimentos são erguidos 

em áreas extremamente áridas e não possuem projeto de arborização, o que os 
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torna insalubres. Ou seja, os projetos não apresentam nenhum cuidado com o meio 

ambiente ou com as boas condições de convivência nas áreas comuns a todos os 

moradores. Na maior parte dos conjuntos do PMCMV, principalmente naqueles com 

o maior número de unidades habitacionais, os equipamentos são insuficientes ante o 

elevado número de moradores. Esse fato tem acarretado o monopólio das quadras 

poliesportivas por alguns poucos jovens e adolescentes, enquanto que as crianças 

ficam à margem se arriscando a brincar em áreas inapropriadas. 

 

Imagem 36 - Área de lazer e prática de esportes no Conjunto Natureza – Ceará-

Mirim 

 
Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 

Imagem 37 - Área de lazer e prática de esportes no Residencial Jardins de 

Extremoz – Extremoz 

 
Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 
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Imagem 38 - Área de lazer e prática de esportes do Residencial Jomar Alecrim – 

SGA 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 

 

5.1.3.4 Serviços 

 

Também nos importou saber qual a realidade vivenciada pelos moradores 

no que diz respeito ao acesso aos serviços. 

Em nossas visitas in loco identificamos que praticamente todos os 

empreendimentos não possuem em seu entorno uma infraestrutura de ofertas de 

serviços. Não há estabelecimentos comerciais básicos como supermercados, 

padarias, farmácias, açougues, entre outros. Diante da falta de estabelecimentos 

com oferta de serviços pré-existentes, os moradores dos conjuntos “improvisam” em 

suas casas pequenos comércios oferecendo gêneros alimentícios e de higiene, 

aproveitando a oportunidade da ausência destes e da grande distância em relação 

aos instalados no centro da cidade. 

No caso dos condomínios de apartamentos, os moradores também 

passaram a ofertar os serviços por meio da implantação de pequenas cigarreiras ou 

tendas instaladas na frente dos condomínios para comercializar todo tipo de 

mercadoria e gêneros de primeira necessidade. O registro fotográfico que se segue 

demonstra o que acabamos de citar. São casas transformadas em templos 

religiosos, padarias, restaurantes e mercadinhos nos Conjuntos do PMCMV na 

RMNatal: 
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Imagem 39 - Ceará-Mirim 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 

Imagem 40 - Ceará-Mirim 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 

Imagem 41 - Extremoz 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

      Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

      Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

      Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
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Imagem 42 - Extremoz 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 

Imagem 43 – Monte Alegre 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 
Imagem 44 - Parnamirim 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 

      Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

      Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

      Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



132 

Imagem 45 - Parnamirim 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 

Imagem 46 – Nísia Floresta 

 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 

Ainda quanto à oferta de serviços, não identificamos nas proximidades dos 

conjuntos a presença de instituições financeiras (bancos) ou mesmo simples serviço 

de caixa eletrônico. Não há agências dos Correios, e os serviços relacionados às 

novas tecnologias tais como telefonia celular e internet ou são precários ou 

simplesmente não estão disponibilizados. 

Observadas as razões dos deslocamentos, bem como a pouca 

disponibilidade dos meios de consumo coletivo e dos serviços no entorno dos 

empreendimentos, é míster questionar quais são os modais que podem ser 

acessados pelos moradores dos conjuntos do PMCMV na RMNatal e qual o mais 

      Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

      Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
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utilizado para garantir a acessibilidade ao conjunto de elementos constituintes da 

vida urbana. 

Verificaremos no quadro 18 que o segundo modal mais utilizado para os 

deslocamentos na RMNatal é o do “transporte público coletivo”. No quadro 17, 

demonstramos o perfil da renda do usuário desse modal que precisa acessar toda 

essa gama de atividades, a saber: a educação, a saúde, os bens culturais e de lazer 

e os serviços. Demonstramos, por meio dos números da pesquisa, que a maior parte 

dos usuários do transporte público coletivo é de baixa renda, inclusive compondo a 

parcela que percebe menos de 03 (três) salários mínimos. Veja o quadro: 

 

Quadro 13 - Número de usuários do transporte público coletivo por renda na 

RMNatal 

Renda Porcentagem 

Usuários com renda familiar menor que 

03 salários mínimos 
48% 

Usuários com renda familiar entre 03 e 

05 salários mínimos 
33% 

Usuários com renda familiar entre 05 e 

08 salários mínimos 
11% 

Usuários com renda familiar acima de 08 

salários mínimos 
8% 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Carta Consulta, Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana - Semob, 2010. 

 

 

5.2 MODAIS DISPONÍVEIS PARA OS DESLOCAMENTOS NA RMNATAL 

 

Ainda tratando do tema deslocamento, importa saber quais tipos de modal 

são empregados na RMNatal. Já antecipamos que o segundo modal mais utilizado é 

o “transporte público coletivo”. Ainda nos valendo do estudo realizado para elaborar 

o PDTM em 2008, verificamos que o conjunto de modais: transporte público coletivo, 

transporte individual (particular) e o transporte não motorizado. 

De acordo com a Semob, o modal mais utilizado nas viagens realizadas na 

RMNatal é o do transporte não motorizado. Ao todo, das 2.082.711 (dois milhões, 

oitenta e dois mil e setecentas e onze) viagens, aproximadamente 42% são 
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realizadas por transporte não motorizado, 35% por transporte público coletivo e 23% 

por transporte individual (particular). Segue quadro com a porcentagem desses 

modais por município da RMNatal onde temos conjuntos habitacionais do PMCMV 

Faixa 1, com exceção apenas de São José do Mipibu: 

 

Quadro 14 - Número de viagens por modo e por dia na RMNatal 

Município de origem 

Não 

Motorizado 

Transporte 

Coletivo 

Transporte 

Individual 

Viagens 
% 

Viagens 
% 

Viagens 
% 

Ceará-Mirim 35.283 64,3 11.934 21,7 7.666 14,0 

Extremoz 8.685 37,9 8.859 38,6 5.379 23,5 

Macaíba 31.205 50,3 14.537 23,4 16.279 26,2 

Monte Alegre 12.190 78,7 1.005 6,5 2.290 14,8 

Natal 579.186 39,6 527.530 36,1 355.937 24,3 

Nísia Floresta 10.032 57,7 3.565 20,5 3.791 21,8 

Parnamirim 139.684 43,8 105.332 33,0 74.151 23,2 

São Gonçalo do Amarante 37.352 36,4 49.877 48,6 15.490 15,1 

São José de Mipibu 17.425 68,4 4.738 18,6 3.311 13,0 

Total geral 871.042 41,8 727.377 34,9 484.293 23,3 

Método: Pesquisa Origem Destino 2007 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Plano Diretor de Transporte Metropolitano da Região 

Metropolitana do Natal – PDMT, 2008. p. 11. 

 

Esse quadro nos mostra que os deslocamentos que resultam na interligação 

entre municípios da RMNatal se dá mais fortemente por transporte público coletivo, 

já que este modal motorizado possibilita vencer com maior facilidade as barreiras 

geográficas existentes (diminuir distâncias). No caso do transporte público coletivo, 

se destacam as conexões realizadas entre Natal e Parnamirim e São Gonçalo do 

Amarante e Natal, como vimos, municípios de alta integração com a cidade polo. 

Os demais municípios juntos produzem e atraem para Natal algo da ordem 

de 4,5% do total de viagens (consideradas apenas viagens que tenham origem ou 

destino em Natal), valor inferior ao observado para as conexões acima citadas. 

Esses dados indicam a necessidade de uma análise mais detalhada dessas 
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conexões, tanto no que concerne à infraestrutura viária disponível como ao serviço 

de transporte público coletivo prestado. 

Para analisar os fluxos de viagens na Região Metropolitana de Natal, o 

PDTM utilizou a divisão de Regiões Administrativas estabelecida pelo Plano Diretor 

do Município do Natal, e para os demais oito municípios restantes da Região 

Metropolitana considerou-se o limite administrativo. O quadro abaixo destaca os 

fluxos das viagens dos municípios da RMNatal beneficiados pelo PMCMV Faixa 1 

com destino à Natal. 

 

Quadro 15 - Fluxos de viagens em Transporte público coletivo entre Natal e os 

municípios da RMNatal/PMCMV 

Município 
Natal-Norte 

Viagens/dia 

Natal-Sul 

Viagens/dia 

Natal-Leste 

Viagens/dia 

Natal-Oeste 

Viagens/dia 

Ceará-Mirim   3,8 mil  

Extremoz 3,0 mil - 3,7 mil - 

Macaíba - 4,2 mil - - 

Monte Alegre - - - - 

Nísia Floresta - 1,0 mil - - 

Natal Leste 92,9 mil 61,6 mil - 68,7 mil 

Natal Norte - 51,2 mil 92,9 mil 26,3 mil 

Natal Oeste 26,3 mil 43,7 mil 68,7 mil - 

Natal Sul 51,2 mil - 61,6mil 43,6 mil 

Parnamirim - 47,0 mil 23,7 mil 6,0 mil 

São Gonçalo do 

Amarante 
12,4 mil 8,7 mil 20,8 mil - 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Plano Diretor de Transporte Metropolitano da Região 

Metropolitana do Natal – PDMT, 2008 

 

O estudo nos mostra que os municípios de Monte Alegre, Nísia Floresta, 

Ceará-Mirim e até mesmo Macaíba, não possuem grandes fluxos de viagens com as 

demais regiões administrativas de Natal nem com os outros municípios da RMNatal. 

Cabe aqui ressaltar que esses dados ajudam a comprovar a baixa integração dos 

citados municípios com a cidade polo e, ao mesmo tempo, torna secundária a 

pesquisa sobre a disponibilidade de transporte coletivo ligando estes municípios à 

capital potiguar.  
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Por essa razão, enfatizamos a relevância desses dados em nossa pesquisa 

para o caso de nossas análises no que refere a interação entre Parnamirim, São 

Gonçalo do Amarante e Extremoz com a cidade do Natal, que juntos conformam 

com maior significado a dinâmica da mobilidade urbana da RMNatal. 

Constatamos em nossas visitas in loco que os moradores dos conjuntos 

habitacionais do PMCMV Faixa 1 dos municípios da RMNatal, que vivenciam a 

situação de conurbação/transbordamento com a cidade polo Natal, são os mais 

impactados pelas dificuldades quanto às condições para realizar seus 

deslocamentos diários. E quais são essas condições? 

 

 

5.2.1 O ônibus (SRT), o alternativo (TOMP) e o trem 

 

Na Região Metropolitana de Natal, o transporte motorizado intermunicipal é 

realizado por ônibus regular e opcional. Sendo que o serviço realizado pelo ônibus é 

denominado Serviço Regular por Ônibus (SRT) e o Transporte realizado pelos 

opcionais se chama Transporte Opcional por vans e microônibus (TOMP). 

A atividade do SRT é voltada para o atendimento constante das 

necessidades de transportes da população, efetivado entre dois ou mais municípios. 

Esse transporte é feito por meio de veículos de grande porte, tipo ônibus ou micro-

ônibus. Nele é permitido o transporte de passageiros em pé. 

Já a atividade efetivada pelo TOMP é realizada em caráter alternativo e 

suplementar aos serviços de transporte regular por ônibus (SRT). Essa atividade se 

dá com a utilização de veículos de médio porte, tipo Van. Nele é proibido transportar 

passageiros em pé.  

O Plano de Mobilidade Urbana de Natal desenvolvido pela Fundação 

Coopptec apontou que dentre os veículos que compõem o montante dos 

deslocamentos por transporte motorizado, também está o trem. A RMNatal possui 

uma malha ferroviária que a cruza de norte a sul, passando pelos municípios de 

Ceará-Mirim, Extremoz, Natal, e Parnamirim. 

Como citamos no início desse capítulo, o sistema de trem urbano de Natal é 

operado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU. O sistema tem um 

total de 56,2 km de extensão e é composto por duas linhas, a linha a Norte com 38,5 

km e a Sul com 17,7 km.  
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A operação da linha Norte é realizada por uma locomotiva e cinco carros. 

Este ramal do sistema ferroviário conta com 12 (doze estações), sendo sete delas 

em Natal, duas em Extremoz e três em Ceará-Mirim. Como vimos, Ceará-Mirim tem 

baixa integração com Natal. Então, a disponibilidade do modal ‘Trem’ não se 

configura como um ganho para o morador do conjunto Natureza (Residenciais 

Fauna, Flora, Terra e Mar) construído pelo PMCMV Faixa 1 no citado município. 

A operação da linha Sul é realizada por uma locomotiva e quatro carros. 

Este ramal do sistema ferroviário conta com 09 (nove estações), sendo seis em 

Natal, uma na divisa Natal-Parnamirim e duas em Parnamirim.  

No folder que apresentamos abaixo pode-se observar que as duas únicas 

estações de trem em Parnamirim, município que tem alta integração com Natal, 

ficam distantes dos bairros (maioria no Bairro Nova Esperança) onde se localizam a 

maior parte dos conjuntos do PMCMV Faixa 1. Fato que aponta para a necessidade 

de integração entre o SRT e o trem. 

Em média os dois ramais transportam por dia 8.482 e a operação ocorre 

somente de segunda a sábado. São realizadas aproximadamente 14 (quatorze) 

viagens diárias, sendo sete no trecho Sul, com exceção da quarta-feira, que possui 

uma viagem a mais, e sete no trecho norte. 

A Coopptec concluiu, em seu relatório diagnóstico, que a população de baixa 

renda dos municípios alimentados pelo sistema ferroviário utiliza bastante este 

modal pelo fato da passagem custar R$ 0,50 (cinquenta centavos). Entretanto, é 

necessário investir na melhoria da integração desse sistema com os outros meios de 

transportes existentes.  

É necessário que o sistema seja desenhado conjuntamente com os outros 

sistemas de transporte público coletivo existentes, a fim de que haja um incremento 

no número de usuários e na facilidade da chegada desses usuários ao seu destino 

final. 
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Mapa 11 – Folder do Sistema de Trens Urbanos disponibilizado pela CBTU 

 

Fonte: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Superintendência de Trens Urbanos de Natal. 

 

 

5.2.2 Superar distâncias: tempos das viagens 

 

Um aspecto bastante relevante para nossa pesquisa e que vem de parte do 

nosso referencial teórico (Harvey, 1980) é a questão do tempo gasto para realizar os 

deslocamentos. O tempo gasto para superar as distâncias e acessar as 

oportunidades de emprego, os recursos e os serviços de bem-estar também foi 
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objeto de pesquisa do PDTM. O morador da RMNatal tem um tempo médio para 

viagens de 32,4 minutos.  

Entretanto, se desagregarmos os tempos de viagem por modo, a saber, 

tempo médio para viagens em transporte público coletivo, tempo meio para viagens 

pelo modo transporte individual e tempo médio para viagens no modo não 

motorizado, temos respectivamente os seguintes resultados: 55,9 minutos pelo 

modo público coletivo; 27,3 minutos pelo modo individual e 15,9 minutos pelo modo 

não-motorizado. Essa análise nos mostra que o tempo gasto por viagem no modo 

coletivo é mais que o dobro do que no modo individual. Veja abaixo gráfico 

elaborado no PDTM que apresenta esses números: 

 

Gráfico 1 - Evolução dos tempos médios de viagem na RMNatal por modal 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Plano Diretor de Transporte Metropolitano da Região 

Metropolitana do Natal – PDMT. p. 23. 

 

A pesquisa realizada para elaborar o PDTM mostrou também a relação entre 

os tempos de viagem e a renda dos usuários. O gráfico resultante da pesquisa 

identificou que as classes de mais alto padrão de renda realizam seus 

deslocamentos mais rapidamente.  
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Veremos no referido gráfico que classe A possui um tempo de deslocamento 

de 26,0 minutos por viagem. A classe C possui um tempo médio de 33,5 minutos 

para seus deslocamentos.  Já as classes D e E possuem tempos de deslocamentos 

menores do que a classe C, mas esse fato se dá não por estas possuírem melhores 

condições de mobilidade, mas devido a forte participação das viagens não-

motorizadas nessas classes. Verificamos em nossas visitas in loco que os 

moradores dos conjuntos do PMCMV Faixa 1, principalmente dos municípios com 

baixa integração com Natal, fazem muitos deslocamentos a pé. Veja gráfico abaixo. 

 

Gráfico 2 - Tempos médios de viagem na RMNatal por renda 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Plano Diretor de Transporte Metropolitano da Região 

Metropolitana do Natal – PDMT. p. 23 

 

Quanto ao tempo médio gasto para o deslocamento no transporte ferroviário, 

a CBTU informou que o tempo mínimo programado para percorrer todo o ramal 

Norte é de 65 minutos, enquanto para o ramal sul é de 37 minutos. Nossa intenção 

ao apresentar os dados do PDMT e do Plano de Mobilidade Urbana de Natal é 

mostrar como é complexa, intensa e necessária a ligação dos municípios integrantes 

da RMNatal, principalmente aqueles em situação de conurbação/transbordamento, 
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com a capital potiguar no que se refere ao transporte público coletivo, pois este é o 

principal meio de acesso das pessoas aos seus locais de trabalho e de estudo.  

 

5.2.3 Transporte público coletivo na RMNatal: das condições das vias ao preço 

da mobilidade urbana 

 

De posse de todas essas informações, fomos ao campo para observar as 

condições de acesso ao transporte público coletivo dos moradores beneficiados pelo 

PMCMV Faixa 1 na RMNatal. No decorrer do levantamento de campo, bem como 

durante a análise das informações concedidas pela equipe técnica do DER/RN, foi 

possível observar que o poder público ainda não dotou os empreendimentos das 

condições de mobilidade. Assim, soluções caseiras vêm sendo tomadas.  

Para acessar os destinos trabalho, estudo, serviços e até mesmo o destino 

lazer, o morador dos conjuntos habitacionais do PMCMV Faixa 1 na RMNatal se 

utilizam de moto táxi, carro de lotação, transportes alternativos como Kombi e vans. 

Todos estes transportes não legalizados pelo Município ou pelo DER/RN. Isso 

porque, apesar de todos os municípios estudados serem alimentados pelo Serviço 

de Transporte Regular (STR) e alguns deles pelo Transporte Opcional de Médio 

Porte (TOMP), ambos legalizados pelo DER/RN, os citados serviços não oferecem 

pontos de embarque e desembarque nas proximidades dos empreendimentos. 

Segue abaixo uma sequencia de registros fotográficos de alguns modais que 

identificamos no campo: 

 

Imagem 47– Ponto de Moto taxi no Conjunto Natureza – Ceará-mirim 

 
Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

      Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
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Imagem 48 – Van que faz o transporte interbairros em Parnamirim 

 
Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 

Imagem 49 – SRT – Linha C: faz o transporte intermunicipal para Parnamirim 

 
Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 

Imagem 50 – TOMP – Natal/Extremoz: faz o transporte intermunicipal 

 
Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

      Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

      Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

      Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
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Em nossas conversas com os técnicos do DER/RN soubemos que as 

prefeituras nem mesmo solicitaram a extensão das linhas já existentes para as 

novas comunidades estabelecidas. Para o caso das cidades em situação de 

conurbação/transbordamento com Natal há um impacto considerável diante das 

dificuldades para acessar a cidade polo. Abaixo apresentamos os quantitativos das 

frotas por SRT e TOMP na RMNatal. Os números levantados pela Coopttec em 2009 

revelavam a incapacidade das empresas em ofertar de equipamentos (ônibus) 

suficientes para alimentar o sistema.  

 

Quadro 16 - Quantitativo da Frota ativa das empresas que operam SRT na RMNatal 
Empresa Frota por dia útil Participação (%) 

Barros 20 7 

Campos 17 6 

Dunas 32 11 

Oceano 54 18 

Riograndense 30 10 

Santa Maria 15 5 

Transflor 48 16 

TransTV 80 27 

Total 296 100 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Coopttec, 2009 

 
Quadro 17 - Quantitativo da Frota ativa das empresas que operam o TOMP na 

RMNatal 
Município Frota por dia útil 

Ceará-Mirim 11 

Extremoz 07 

Macaíba 07 

Parnamirim 28 

São Gonçalo do Amarante 17 

Diversos 10 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Coopttec, 2009 
 

Vale ressaltar que no estudo em Diversos foram contabilizadas as linhas 

que atendem Nísia Floresta, São José do Mipibú e Barra de Tabatinga. Não há 

registro de TOMP em Monte Alegre. Há registros de outras linhas de TOPM´s que 

alimentam apenas bairros específicos em Parnamirim, a saber, Eucalipto e Nova 
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Parnamirim que não são contabilizamos aqui em nossa pesquisa por serem 

distantes das áreas onde foram erguidos os empreendimentos. A falta de interesse 

das empresas de transporte coletivo em oferecer seus serviços dar-se basicamente 

pelas péssimas condições das vias que dão acesso aos empreendimentos. Em 

praticamente todos os empreendimentos apenas a parte interna é pavimentada, 

enquanto que as vias de acesso são vicinais. Observamos essa situação nos 

empreendimentos de Extremoz, Ceará-Mirim, Macaíba, Nísia Floresta e São 

Gonçalo do Amarante. No caso de Ceará-Mirim, os empreendimentos Fauna, Flora, 

Terra e Mar se ligam ao município através da BR 406 ou por meio de via vicinal com 

cerca de três quilômetros que se encontra com a primeira Rua do Residencial Mar.  

 
Imagem 51 - Estrada vicinal que dá acesso ao Conjunto Natureza: Fauna, Flora, 

Terra e Mar em Ceará-Mirim 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 

Imagem 52 - Residencial Mar: Estrada vicinal que liga Ceará-Mirim a primeira Rua 
do Residencial Mar 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
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Imagem 53 - Rua Olinto Meira liga o centro de Ceará-Mirim ao Conjunto Natureza 

pelo Residencial Mar 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 

Imagem 54 - Vista aérea do Google Maps da Rua Olinto Meira que se estende até o 

Conjunto Natureza 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 

Como citamos, essa realidade também é observada nos empreendimentos 

erguidos em Nísia Floresta. Os Residenciais Clóvis Ferreira e Alto da Floresta foram 

construídos na estrada que dá acesso a uma unidade do Instituto Brasileiro de Meio 

Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
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Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA) na qual há uma equipe para proteger a 

Floresta Nacional de Nísia Floresta. Ou seja, os empreendimentos estão em área de 

difícil acesso. Logo, não é interesse para os empresários do transporte coletivo 

oferecerem seus serviços. O registro fotográfico ilustra nossa afirmação. 

 

Imagem 55 - PMCMV em Nísia Floresta: estrada vicinal que liga os 
empreendimentos aos lugarejos vizinhos 

 
Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 

Alguns poucos empreendimentos têm vias de acesso pavimentadas. É o 

caso do Residencial América I (Salatiel Rufino) e do Residencial América II (Iderval 

Medeiros) ambos erguidos na Rua João Firmino da Silva no Loteamento Santa 

Cecília em Parnamirim. 

Entretanto, os Residenciais Waldemar Rolim e Nelson Monteiro têm sérios 

problemas com as vias que lhes dão acesso. Os moradores desembarcam dos 

ônibus na BR 101 e caminham uma distância de 1.000 metros em estrada de terra 

batida para poder chegar em casa. Há, é verdade, a linha SRT e TOMP que passa 

em frente aos residenciais, mas em razão dos atrasos diários desses dois serviços, 

os moradores preferem vir em qualquer linha que ofereça desembarque na BR 101 e 

vão a pé até seus apartamentos. O registro fotográfico abaixo mostra bem essa 

realidade. 

 

 

 

Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
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Imagem 56 - PMCMV em Parnamirim: estrada vicinal que liga os empreendimentos 

à BR 101 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 
 

Imagem 57 - Foto do Google Maps da BR 101 em frente a entrada da rua dos 
Residenciais Nelson Monteiro e Waldemar Rolim 

  Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 
 

Além da maioria dos empreendimentos estarem cercados por vias vicinais, 

os pontos de ônibus das linhas oficiais (legalizadas) são distantes dos 

empreendimentos. Os moradores do Residencial Flora e Residencial Mar, ambos em 

Ceará Mirim, encontram o ponto de ônibus mais próximo a cerca de 1 (um) 

Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
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quilômetro. Em Parnamirim, os Residenciais Terras do Engenho I e II, estão 

distantes do ponto de ônibus em pelo menos 2 quilômetros.   

No caso do Residencial Jomar Alecrim em São Gonçalo do Amarante, os 

moradores precisam andar a pé cerca de 2 (dois) quilômetros até o ponto de 

embarque e desembarque do transporte público coletivo (SRT ou TOMP) fixado na 

BR 160. E para acessar as cercanias do município utilizam uma estrada vicinal que 

desemboca no centro do empreendimento 

 

Imagem 58 - Estrada vicinal desemboca em frente ao centro comunitário do 

Residencial Jomar Alecrim 

Fonte: Registro fotográfico realizado pela autora em 2013. 

 

Imagem 59 - Foto do GoogleMaps da estrada vicinal que acessa o Residencial 
Jomar Alecrim 

 Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps. 

Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
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Imagem 60 - Foto do Google Maps da BR 160 em frente a entrada da rua do 

Residencial Jomar Alecrim 

 Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 
 

Os moradores do Residencial Francisco Alípio e Lúcia Marques em Macaíba 

caminham cerca de 1 quilômetro até o ponto de ônibus para embarque e 

desembarque da Linha G na altura da estrada de mangabeira (BR 226). Se 

preferirem acessar suas casas pela BR 304 caminha 2.000 metros em estrada 

vicinal. 

 

Imagem 61 - Duas BRs dão acesso aos Residenciais Francisco Alípio e Lúcia 

Marques 

 Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 
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Imagem 62 - Embarque e desembarque (pela BR 226) dos STR Linha G distante 

cerca de 700 metros dos Residenciais Francisco Alípio e Lúcia Marques 

 
Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 

Imagem 63 - Estrada vicinal (à direita da fotografia) que dá acesso aos 

empreendimentos pela BR 304 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 

Além da pouca oferta dos serviços de transportes públicos coletivos para os 

moradores dos conjuntos habitacionais do PMCMV Faixa 1 na RMNatal, seja por 

trem, SRT ou TOMP, esses ainda enfrentam as mesmas dificuldades quanto a 

mobilidade vivenciada por todos os outros usuários de mesmo sistema nos 

respectivos municípios estudados.  
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O problema consiste, segundo relatório diagnóstico final do Plano de 

Mobilidade de Natal (Coopttec), no fato da rede intermunicipal apresentar baixo grau 

de cobertura espacial da área urbana ocupada, apenas 45,8%12 de cobertura.  

Isso se dá em virtude das linhas intermunicipais trafegarem nas principais 

avenidas de cada município da RMN tendo como objetivo fazer a ligação entre os 

municípios, enquanto que a microacessibilidade (ligação entre bairros, áreas), fica 

por conta dos sistemas municipais. Verificamos que nos municípios pesquisados, 

esse serviço ofertado para o transporte interno é muito precário ou inexistente. 

Outro problema enfrentado não só pelos beneficiários do PMCMV Faixa 1, 

mas pela população da RMNatal, diz respeito ao ato de fazer o sobe e desce 

(embarque e desembarque) no perímetro urbano de Natal, pois, as vias por onde 

trafegam os veículos do transporte público são as mesmas por onde trafegam os 

veículos particulares e os outros tantos modais, como o transporte de cargas, o que 

cria grande conflito e filas de congestionamento em horários de pico. Em virtude 

dessa sobreposição do sistema de transporte público nas mesmas vias de acesso à 

capital potiguar, algumas linhas de SRT e de TOMP que operam na RMNatal são 

obrigadas a retornarem de pontos menos centrais. 

Verificamos essa situação através dos mapas das linhas e destacamos o 

trajeto realizado pela empresa Trampolim da Vitória, responsável pelo serviço de 

transporte público de Parnamirim. Observamos que as linhas entram em Natal, mas 

deixam o usuário em áreas anteriores ao centro da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Para o cálculo do grau de cobertura do transporte público coletivo intermunicipal foram 
considerados os seguintes critérios: uma faixa de trezentos metros para cada lado do eixo viário 
servido por pelo menos uma linha de ônibus, e para a consideração da área urbanizada adotou-se 
uma faixa de cem metros a partir da malha viária presente na base georreferenciada. Foram 
consideradas nesta analise as linhas intermunicipais regulares (STR) e também as opcionais (TOMP). 
(COPPETEC, 2008). 
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Imagem 64 - Linha J – Passagem de Areia com retorno no Terminal Rodoviário de 

Natal 

 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 

Imagem 65 - Linha C – Vale do Sol com retorno do Natal Shopping 

 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 
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Imagem 66 - Linha C – Sta. Teresa com retorno na Frente da UFRN 

 

Fonte: Elaborado pela autora com o auxílio da ferramenta Google Maps 

 

Como vimos nos mapas, o usuário tem seu desembarque em locais ainda 

distantes do centro da capital, ou seja, o usuário não acessa o Alecrim, a Cidade 

Alta e a Ribeira, considerados os bairros mais centrais da cidade do Natal. Essa 

realidade retratada no exemplo de Parnamirim é vivenciada também pelos outros 

municípios aqui estudados. Algumas linhas de TOMP vão apenas até o Shopping 

MidWay, outras vão até o hospital Walfredo Gurgel, outras até parte da Av. 

Romualdo Galvão. Entretanto, não podemos afirmar que essa descontinuidade do 

sistema de transporte até as áreas do centro histórico de Natal seja um problema 

relevante para o usuário desse sistema, pois hoje há novas configurações na 

dinâmica econômica da cidade polo Natal que tem desenvolvido novos centros de 

aglomeração dos empregos na citada cidade. Essa situação pode se configurar 

como um problema, caso se queira realmente acessar o centro histórico de Natal, 

porque não há um sistema de integração tarifária entre as linhas da RMNatal e as 

que circulam dentro de Natal. 

Em nossas visitas ao DER/RN, obtivemos da equipe técnica de trânsito e 

transporte a identificação das empresas fornecedoras do serviço por STR e TOMP 

que de alguma forma dão acesso aos empreendimentos do PMCMV Faixa 1 nos 
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municípios pesquisados. Além de edificá-las, também levantamos os preços das 

passagens, a frota por linha e por dias da semana. Essas informações nos 

permitiram criar um quadro informando os gastos com a mobilidade, o que, em 

outras palavras, significa apontar o preço da mobilidade urbana para os moradores 

dos conjuntos habitacionais do PMCMV Faixa 1 na RMNatal  e por conseguinte o 

preço que precisam pagar para ter acesso à cidade. Os citados quadros elaborados 

por nós para cada um dos municípios beneficiados pelo programa na RMNatal 

constam no apêndice (apêndice B) dessa dissertação. Verificaremos que o preço 

para realizar apenas 02 (dois) deslocamentos diários em 22 (vinte e dois) dias úteis, 

em nenhum dos municípios pesquisados, é menor do que 10% do valor do salário 

mínimo vigente. Ou seja, o preço da mobilidade e consequente acesso à cidade é 

significativo para os beneficiados pelo Programa.  

Os moradores de Nísia Floresta, Ceará-Mirim e Monte Alegre chegam a 

gastar com mobilidade até 31% do salário mínimo. Natal e Parnamirim, que têm as 

menores tarifas de transporte, comprometem 14% do salário mínimo. Veja a tabela: 

 

Quadro 18 - Preço do deslocamento na RMNatal/PMCMV 

Município 

Preço 

médio da 

passagem 

Ida e volta (dois 

deslocamentos 

diários) para 22 

dias úteis 

Comprometimento da 

renda mensal com esse 

deslocamento 

Ceará-Mirim R$ 4,00 8,00 x 22 = 

176,00 

26% do salário mínimo 

Extremoz R$ 2,60 5,20 x 22 = 

114,40 

17% do salário mínimo 

Macaíba R$ 2,80 5,60 x 22 = 

123,20, 

18% do salário mínimo 

Monte Alegre R$ 4,80 9,60 x 22 = 

211,20 

31% do salário mínimo 

Natal R$ 2,20 4,40 x 22 = 96,80 14% do salário mínimo 

Nísia Floresta R$ 4,80 9,60 x 22 = 

211,20 

31% do salário mínimo 

Parnamirim R$ 2,20 4,40 x 22 = 96,80 14% do salário mínimo 

São Gonçalo do 

Amarante 
R$ 2,60 

5,20 x 22 = 

114,40 
17% do salário mínimo 

Fonte: Elaborado pela autora com dados fornecidos pelo Departamento de Estradas e Rodagens - 
DER/RN. 
Nota: Valor do salário mínimo vigente R$ 678,00 
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Como podemos verificar, os gastos com deslocamento são significativos 

para o morador que recebe uma renda mensal de 01 (um) salário mínimo. Sabemos 

que a Faixa 1 do PMCMV é de 0 (zero) a 03 (três) salários mínimos. Dessa forma, é 

importante frisar que esse custo pode não ser tão significativo para aqueles que 

recebem 02 (dois) ou 03 (três) salários mínimos. Porém, se torna ainda mais incisivo 

para aqueles que não possuem renda (0 salário) ou que têm renda inferior a 01 

(salário mínimo). 

Também é importante explicar que esse cálculo é para apenas 02 (dois) 

deslocamentos de apenas 01 (um) indivíduo com renda de R$ 678,00 (um salário 

mínimo). Se esse indivíduo tem ao menos um dependente que precisa se deslocar 

para estudar, esse custo com a mobilidade certamente terá um peso ainda maior 

para essa família. 

Esse custo também recebe acréscimos quando o destino final do usuário é 

acessar os bairros do Alecrim, da Ribeira ou Cidade Alta. Como observamos, muitas 

linhas de SRT e TOMP realizam seus retornos em locais bem anteriores aos citados 

bairros. Isso significa que têm que embarcar em outro ônibus e pagar mais uma 

tarifa. 

É verdade que em Natal há duas modalidades de Integração entre linhas de 

ônibus nas quais o usuário paga apenas a tarifa do primeiro embarque. Essa 

integração se dá por meio das Estações de transferência, um sistema de integração 

tarifária física, implantado na cidade desde fevereiro de 2005, constituído de 11 

estações de transferência que permitem ao usuário do serviço atingir os mais 

diversos pontos da cidade pagando apenas uma passagem e utilizando mais de 

uma linha que faz transbordo em uma dessas estações. É o sistema de integração 

tarifaria temporária que consiste na permissão de uma ou mais integrações entre 

distintas linhas de ônibus durante o período de uma hora, em qualquer ponto de 

embarque e desembarque localizado no percurso das linhas ou ainda a partir das 

estações de transferência, em vigência na capital desde maio de 2009. 

Entretanto, segundo o DER/RN, não existe na Região Metropolitana de Natal 

nenhum terminal de integração que articule as linhas vindas da região metropolitana 

com as da capital, o que torna o preço da mobilidade bastante alto e as condições 

de acessibilidade precárias. 
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6 ENSAIO CONCLUSIVO: QUANDO MORAR LONGE É SÓ MORAR 

 

As três categorias analisadas nessa dissertação, quais sejam, a localização 

dos empreendimentos, a oferta de transporte público coletivo e a disponibilidade de 

equipamentos públicos, serviços, lazer e bens culturais para toda a Região 

Metropolitana de Natal, e consequentemente para os novos conjuntos habitacionais 

do PMCMV Faixa 1 na referida região, possibilitou nossas considerações e reflexões 

sobre as condições de acessibilidade disponibilizadas para esse morador 

beneficiário da atual política de habitação de interesse social.  

Possibilitamos diálogos entre a localização dos empreendimentos, a 

disponibilidade de alguns meios de consumo coletivo em seu entorno, e a oferta do 

transporte público coletivo para cada novo conjunto. Desses diálogos, extraímos 

algumas importantes considerações. 

Avaliando a primeira categoria analisada, a localização dos 

empreendimentos, é possível inferir que as construtoras possivelmente obtiveram 

proveito e eficiência máxima diante da solução locacional oferecida ao poder 

público. Consideramos que a localização, de acordo com Harvey (1980), além de 

exercer seu significado distributivo, contribui para uma evidente condição de vida 

muito frágil para os beneficiários do programa. Esse significado distributivo diz 

respeito às condições econômicas dos moradores.  

A renda da população residente nos conjuntos habitacionais do programa 

não pode ser calculada apenas tendo como referência seu ganho mensal, ou seja, o 

seu montante salarial, pois, como vimos em Harvey (1980) e em Ribeiro (2005) o 

salário é apenas parte de sua renda real. É necessário agregar a esse salário à 

localização do indivíduo na cidade e às suas condições de acesso aos escassos 

recursos do espaço urbano.  

Conforme demonstramos no decorrer deste trabalho, as construtoras ou 

compraram terrenos em áreas distantes da centralidade, portanto menos valorizados 

pelo mercado imobiliário, ou simplesmente receberam um terreno custeado pela 

prefeitura daquele município para a implantação dos empreendimentos, também em 

áreas periféricas. Foram terrenos ofertados nas áreas rurais dos municípios que 

carecem da implantação de toda uma rede de infraestrutura urbana.  

O Estado brasileiro conta com o Estatuto da Cidade desde 2001, que é um 

novo instrumento jurídico que visa regular e normatizar o acesso à terra e seus 
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desdobramentos, bem como promover o acesso à terra urbanizada, particularmente 

no tocante à promoção de moradias populares. Entretanto, conforme ratifica Rolnik 

(2009), mesmo diante do fato de o Estado possuir tal instrumento jurídico, o mesmo 

não demonstra a eficácia almejada, uma vez que algumas alternativas para a 

regularização da terra urbana não são utilizadas ou não alcançam o resultado 

esperado.  

Em nosso estudo não vimos ser aplicado nenhum dos instrumentos 

previstos no Estatuto, tais como o IPTU progressivo no tempo, ou a criação de 

zonas especiais de interesse social (ZEIS) para demarcar terrenos desocupados nas 

cidades e promover o acesso à casa própria ocupando esses vazios.  

Ao menos essas duas ferramentas legais poderiam ter sido utilizadas para 

reduzir o preço dos terrenos que se encontravam desocupados nas áreas mais 

centrais das cidades beneficiadas pelo programa na RMNatal nas quais as 

infraestruturas já estão implantadas.  

Como assinala Rolnik (2009), sabemos que os terrenos se apresentam 

como um dos itens mais caros na composição de custos de empreendimentos 

habitacionais para os grupos de baixa renda. Possivelmente por isso, a solução 

encontrada pelas prefeituras sobre a escolha locacional foi recorrer aos terrenos 

periféricos e mais baratos. 

O fato é que, como nos diz Harvey (1980), a escolha locacional é definida 

por um grupo tomador de decisões (políticos, empresários, etc.) que raramente age 

em favor do benefício coletivo, mas em favor do benefício próprio.  

Além disso, deve-se considerar que, tomada a decisão, no caso aqui 

estudado, definida a localização dos conjuntos habitacionais do PMCMV Faixa 1 na 

RMNatal por empresários ou por políticos (prefeitos), estes não arcam com os 

efeitos subsequentes de sua decisão. Em outras palavras, o ônus da moradia 

distante com dificuldades de acessibilidade fica a cargo dos moradores dos 

conjuntos. O bônus, possivelmente, já foi contabilizado pelos tomadores da decisão 

locacional. 

Apesar de não termos feito uma pesquisa sobre o capital declarado pelas 

construtoras (Quadro 9 - Identificação das construtoras por município e quantidade 

de unidades construídas) no período estudado, pensamos que, ao longo dos 

próximos anos poderemos constatar que estas tiveram um ganho econômico 

substancial em razão do acréscimo de capital referente às suas transações 
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comerciais viabilizadas com os recursos do PMCMV. Num futuro próximo, uma 

pesquisa acerca desse provável enriquecimento das construtoras poderá contribuir 

sobremaneira com a arguição de estudiosos como Bonduki e Cardoso de que o 

PMCMV estava muito mais inclinado para as questões do capital (enfrentar mais 

uma crise do capitalismo, no caso a crise desencadeada em 2008) que buscar 

resolver o déficit da habitação de interesse social no país.  

A existência de pessoas residindo em áreas periféricas antes não habitadas, 

a infraestrutura preliminar implantada pelas construtoras dentro dos 

empreendimentos para receber os novos moradores, bem como a inserção de 

alguns pequenos investimentos públicos já percebidos no entorno dos conjuntos, 

tem ocasionado certo valor agregado aos terrenos vizinhos aos conjuntos.  

Dessa maneira, parece que o mercado imobiliário já está obtendo algum 

lucro no que se refere à valorização dos terrenos avizinhados aos novos conjuntos, 

pois estes se tornarão mais procurados. 

Identificamos, nas leituras feitas por Valença (2008) acerca do pensamento 

de Harvey desenvolvido no livro “The Urban Experience”, que esse investimento na 

expansão urbana é apenas mais uma manifestação da reprodução do capital na 

medida em que utiliza a estratégia de expandir o capital para áreas onde o 

capitalismo ainda não havia se manifestado em larga escala, criando novos espaços 

reconfigurados para servir à acumulação e reprodução do capital. 

Essa expansão urbana, certamente, levará o poder público a se 

comprometer com o atendimento das demandas que forem surgindo. Serão 

demandas por iluminação pública, abastecimento de água e esgotamento sanitário e 

transporte público coletivo, por exemplo.  

Talvez por isso, antevendo essas ações governamentais futuras, 

necessárias e indispensáveis, o mercado imobiliário já está investindo, realizando 

construções ao redor dos novos conjuntos, de edificações residenciais de padrão 

igual e até mesmo superior aos do PMCMV Faixa1, bem como reservando parte 

desses espaços para a especulação imobiliária, germe de todo esse processo de 

acumulação e reprodução do capital. Os registros fotográficos apresentados no 

apêndice (apêndice A) auxiliam na análise desse processo capitalista. 

A maximização da área de implantação dos novos conjuntos habitacionais 

parece-nos não ter significado uma solução de proveito máximo para os 

consumidores, beneficiários do Programa. Diferentemente dos conjuntos 
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habitacionais construídos pelo BNH em Natal na década de 1970, também 

localizados em áreas distantes e carentes de infraestrutura e serviços urbanos, as 

casas do PMCMV Faixa 1 não possuem área livre que possibilite ampliar a 

edificação de forma significativa proporcionando mais conforto para as famílias, 

como era possível fazer com as casas do BNH. Assim, o lucro máximo 

aparentemente acaba concentrado nas iniciativas do investidor do mercado 

imobiliário.  

A análise da categoria localização dos empreendimentos também nos 

permitiu examinar que os novos conjuntos habitacionais se configuram como novas 

periferias criadas dentro dos limites dos municípios nos quais foram construídos. Os 

conjuntos Natureza (Ceará-Mirim), Manoel Dias (Macaíba), Jardins de Extremoz 

(Extremoz), Vivendas do Planalto (Natal) e Terras do Engenho (Parnamirim), 

compostos por um grande número de unidades habitacionais, são um bom exemplo 

de nossa apreciação.  

Todos eles foram construídos a uma considerável distância do centro de 

suas cidades, as quais, conforme já foi citado, mantém vínculos de dependência 

com a sede metropolitana, Natal.  

Vale salientar que os outros empreendimentos, mesmo com menos 

unidades habitacionais, também se configuram como novas periferias. Apenas os 

Condomínios Vida Nova e Ilhas do Pacífico, ambos em Parnamirim, ao que nos 

parece, não podem ser considerados periféricos, pois apesar de estarem no Bairro 

Passagem de Areia, estão a menos de 02 (dois) quilômetros da Praça Augusto 

Severo no centro de Parnamirim. Além disso, o Bairro Passagem de Areia já era 

bastante adensado e dispunha de investimentos públicos tais como equipamentos 

de saúde e educação, bem como linhas de ônibus servindo sua população. 

São muitas as considerações que podemos tecer sobre as implicações 

negativas para os moradores dos novos conjuntos do PMCMV Faixa 1. Já 

defendemos nesse trabalho que os beneficiários do programa passaram a residir em 

áreas periféricas das cidades e se tornarão, possivelmente, ainda mais impactados 

pelo fato de estarem segregados por renda.  

O cenário encontrado é o de pessoas cuja renda varia entre zero e três 

salários mínimos residindo num mesmo lugar, dividindo áreas comuns e situações 

que apontam dificuldades motivadas pela inexperiência das pessoas na convivência 

em condomínio. Tal diferença no ganho auferido pelas famílias gera uma 
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discrepância nas formas de convívio materializadas nas diferenças de hábitos e de 

costumes diante das novas conformações sociais oferecidas. O que essa 

heterogeneidade social caracterizada pela pobreza, por vezes extrema, pode 

acarretar aos novos conjuntos e a essas famílias? 

A leitura de artigos publicados recentemente na área de arquitetura e 

urbanismo sobre experiências em habitação de interesse social em países como o 

Chile e o Panamá, nos apresenta uma perspectiva muito pessimista sobre o futuro 

do PMCMV Faixa 1. Rolnik (2012), por exemplo, expôs em seu blog suas 

impressões sobre os conjuntos habitacionais construídos no Chile.  

Ela afirma que a política habitacional chilena é extremamente semelhante à 

política do PMCMV, ou seja, é ofertada por meio de subsídios públicos individuais 

que permitem ao grupo de menor renda comprar a “mercadoria” habitação 

disponibilizada por construtoras privadas e construídas em áreas periféricas 

receptivas ao capitalismo e a sua estratégia de expansão urbana.  

A autora retrata ainda o caos instalado pela tida como exitosa política 

habitacional, mostrando, inclusive com registro fotográfico, que a referida produziu 

um território caracterizado pela segregação no qual a pobreza encontra-se 

homogeneizada, a qualidade urbanística é ruim e os problemas sociais relacionados 

com a violência doméstica e tráfico de drogas se tornaram a tônica daquele lugar.  

A localização dos conjuntos estudados, além de suscitar inquietações e 

pessimismos como os apontados por Rolnik (2012), também nos conduz a leituras e 

diálogos com outros autores contemporâneos. Pensamos que os beneficiários 

(pobres) do PMCMV Faixa 1 na RMNatal podem estar sujeitos, como pondera 

Ribeiro (2005), ao isolamento social e cultural em relação ao restante da sociedade. 

Sua condição de morador de área periférica diminui as possibilidades de 

convivência com outras classes sociais, o que lhe reduz até mesmo oportunidades 

de acesso ao emprego urbano. Ainda podemos concluir, fundamentados nas 

análises do citado autor, que essas pessoas poderão sofrer com o efeito 

vizinhança, a partir da afetação das chances dadas, ou não, às crianças e aos 

jovens pobres no que se refere à escolarização. 

Os mapas de localização dos empreendimentos apresentados nessa 

dissertação, bem como as fichas por empreendimento disponibilizadas no apêndice 

(apêndice A), demonstram claramente essa realidade. A localização dos 
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empreendimentos do PMCMV Faixa 1 na RMNatal é, sem dúvida, um fator que 

dificulta as plenas condições de acessibilidade para seus beneficiários.  

Acessibilidade, como vimos em Harvey (1980), se refere às condições dadas 

aos indivíduos para consumir (acessar) o conjunto de elementos constituintes da 

vida urbana, ou seja, as condições disponibilizadas para que o indivíduo possa 

acessar a cidade por meio do transporte público coletivo com qualidade e eficiência, 

da utilização coletiva dos equipamentos urbanos públicos, dos serviços, do lazer, 

dos bens culturais, etc., o que lhes conduz ao direito à cidade. Vale salientar que o 

direito à cidade não se restringe ao acesso “às coisas” urbanas, pois é antes de 

tudo, direito à vida plena na cidade, em que o acesso se torna um de seus 

elementos.  

Quando analisamos alguns meios de consumo coletivo no entorno dos 

empreendimentos, identificamos os sérios problemas de acessibilidade enfrentados 

cotidianamente pelos beneficiários do PMCMV Faixa 1 na RMNatal. Os serviços 

são precários ou simplesmente não existem.  

Não há agências bancárias ou caixas eletrônicos nas proximidades, nem 

agências dos Correios. Em nossa inserção enquanto observação participativa, 

verificamos que os moradores têm problemas quanto às novas tecnologias, pois o 

acesso à internet e à telefonia celular ou são precários ou não estão 

disponibilizados.  

Vivemos hoje na chamada “sociedade da informação”. O recente 

crescimento da compra de computadores pelas classes C e D, não garantiu às 

referidas classes o acesso à Internet.  

Os maiores índices de exclusão digital são apontados nas áreas de 

periferias urbanas, nas quais a renda média das famílias é mais baixa.  Essa 

situação nos permite pensar que os moradores dos novos conjuntos também estão 

sujeitos a outro tipo de segregação que alguns autores contemporâneos como 

Castells (2008) discutem: a segregação digital ou exclusão digital.  

Percebemos que os beneficiários do programa estão sujeitos à exclusão 

digital, elemento que também compõe o arcabouço do que se classifica como 

exclusão social. Essa exclusão nasce em razão da falta ou da precariedade de 

acesso às tecnologias da informação e comunicação. A negação imposta aos 

indivíduos às estruturas de comunicação e informação acaba por se transformar em 
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exclusão da cidadania. Pensamos que essa discussão seria um excelente tema para 

uma tese de doutorado. 

No tocante à pesquisa acerca dos equipamentos públicos coletivos no 

entorno dos empreendimentos, pensamos que a inexistência desses, na maior parte 

dos conjuntos, torna difícil a vida dos moradores. A deficiência estrutural se 

desdobra em dificuldades financeiras para os beneficiários que não estão tendo 

condição de acesso aos citados equipamentos, principalmente no tocante aos de 

educação.  

A ausência de escolas vem afetando sobremaneira os moradores dos 

empreendimentos pois, em sua maioria, são famílias que têm como base da renda o 

programa bolsa família. Sem escolas no entorno dos conjuntos e sem oferta de 

vagas em áreas mais próximas, algumas famílias podem perder o referido benefício 

em virtude das crianças não estarem matriculadas e frequentando a escola. No que 

se refere à saúde, os beneficiários do programa, sem dúvida terão que pagar caro 

para obter acesso a esse serviço público.  

Mostramos que as unidades de saúde existentes nos municípios 

pesquisados são poucas e não há estabelecimentos com capacidade de internação 

suficiente nos municípios. Dessa forma, acessar equipamentos de saúde equivale a 

se deslocar principalmente para a cidade polo Natal a um custo financeiro 

considerável para aqueles que são de baixa renda. 

A ausência de serviços e equipamentos também se transformou em 

problemas para o poder público local. Ou seja, demonstramos, a partir do exemplo 

da prefeitura do Natal, que o poder local se obrigou a equipar os novos conjuntos 

diante das novas demandas. Sabemos da crise financeira que os municípios 

brasileiros vêm enfrentando com a redução do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM).  

Portanto, pode-se questionar como os municípios da RMNatal beneficiados 

pelo PMCMV Faixa 1 vão obter recursos necessários para prover os equipamentos 

de saúde, educação, lazer e cultura nos novos conjuntos habitacionais? Ou, como 

se articularão para garantir o transporte público coletivo? 

Essas perguntas nos permitem dizer que a acessibilidade para os 

beneficiários do programa Faixa 1 na RMNatal, no que se refere aos meios de 

consumo coletivos, em particular ao transporte público coletivo não será facilmente 



164 

alcançada, necessitando de período de espera considerável. Essa realidade 

evidente ainda se desdobrará em sérios desafios urbanos para os governos locais. 

O transporte público coletivo, última categoria que analisamos para 

conhecer as condições de acessibilidade nos conjuntos habitacionais do PMCMV 

Fixa 1 na RMNatal, é um desses muitos desafios urbanos. No campo, evidenciamos 

que a segregação residencial estabelecida pelo programa aos habitantes de mais 

baixa renda gerou demandas por transporte público coletivo entre os bairros 

residenciais e as áreas que concentram a oferta de empregos, de equipamentos de 

atenção à saúde e a educação, e de outros serviços.  

Vale salientar que esse problema é mais evidente nos municípios com média 

e alta integração com Natal. Essa demanda aponta para a necessidade de um 

serviço de qualidade e a baixos custos, em razão dos beneficiários do programa 

Faixa 1 comporem parte da camada da população que mais utiliza o transporte 

público coletivo na Região Metropolitana de Natal (cerca de 48% dos usuários de 

acordo com o PDTM, 2008). É fato que a inacessibilidade a equipamentos públicos e 

serviços não se restringe aos conjuntos habitacionais erguidos pelo PMCMV Faixa 

1, mas a toda a população pobre inserida na RMNatal.  

Observamos nos municípios pesquisados ações isoladas, tais como a oferta 

de transporte coletivo irregular que tem provido, paulatinamente, o serviço de 

transporte coletivo nessas áreas. Um serviço extremamente precário e, por vezes, 

perigoso. Os municípios com alta integração com Natal e que vivenciam a situação 

de conturbação/transbordamento com Natal são os mais impactados pelas 

dificuldades de deslocamentos. 

Verificamos que o morador desses municípios, bem como os moradores dos 

conjuntos habitacionais do PMCMV Faixa 1, em sua maioria, ao fazer seu 

deslocamento para os destinos trabalho, estudo e serviços, têm como opção o carro 

de lotação, o moto táxi e outros transportes alternativos, serviços não autorizados 

pelo DER/RN e que não apresentam nenhuma segurança ou conforto para o 

usuário, além de operar com preço igual ou superior ao praticado pelo transporte 

legalizado.  

Utilizam também os serviços legalizados como o STR (Serviço de 

Transporte Regular) e o TOMP (Transporte Opcional de Médio Porte), que não 

oferecem pontos de embarque e desembarque nas proximidades da maioria dos 
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empreendimentos, o que potencializa as péssimas condições de mobilidade dos 

beneficiários do programa. 

A ausência de um sistema de transporte público coletivo de boa qualidade e 

a baixos custos para os beneficiários do PMCMV Faixa 1 na RMNatal contribui 

sobremaneira para o empobrecimento dos que já são pobres. O preço da 

mobilidade deve ser calculado pelas distâncias percorridas todos os dias, pelo 

tempo gasto com os deslocamentos e pelas altas tarifas cobradas.  

A partir dos números que apresentamos nos quadros e gráficos, e em todos 

os quadros tarifários que elaboramos para cada município, constatamos a grande 

demanda por transporte público coletivo na RMNatal (consequentemente para os 

moradores do PMCMV Faixa 1 da citada região), o significativo tempo gasto para 

que esse modal complete o deslocamento (55,9 minutos em média) e o elevado 

custo com as tarifas cobradas. Em nenhum município atendido pelo programa gasta-

se menos do que 10% do salário mínimo vigente à época da pesquisa, com os 

deslocamentos (ver quadros no apêndice B). 

O preço da mobilidade também pode ser analisado por meio de outra 

medida, a do desemprego. Em razão das grandes distâncias e dos longos tempos 

gastos nos deslocamentos, a população de baixa renda pode estar sujeita à perda 

do emprego ou a dificuldades em obtê-lo.  

Ouvimos de mulheres beneficiárias do programa que trabalham como 

empregadas domésticas ou diaristas na cidade polo Natal que seus empregadores 

estão descontentes com os seguidos atrasos diários na chegada ao local de 

trabalho.  

Algumas relataram já ter perdido clientela e outras disseram ter perdido 

oportunidades de emprego ao informar que moravam nos conjuntos do PMCMV na 

RMNatal (Nísia Floresta e Extremoz, por exemplo). Por causa da distância e do 

tempo gasto com deslocamento, essas trabalhadoras estavam bastante 

preocupadas com a manutenção de seus empregos. 

Nossas análises sobre o transporte público coletivo para os beneficiários do 

PMCMV Faixa 1 na RMNatal, bem como os recortes empíricos, nos conduzem mais 

uma vez a concordar com Harvey (1980) quando este propõe que haja uma 

organização territorial que desempenhe funções diversas dentro do sistema urbano 

e que algumas dessas funções devem ser empreendidas ao nível metropolitano. 
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Para Harvey (1980), o planejamento dos sistemas de transporte deve abranger o 

desenho da região metropolitana.  

Mediante os dados de nossa pesquisa, em acordo com o pensamento de 

Harvey (1980), nos arriscamos a sugerir algumas ações que poderiam resultar no 

alcance de um transporte público coletivo eficaz e acessível para os moradores dos 

conjuntos habitacionais do PMCMV Faixa 1 na RMNatal.  

Na perspectiva acima, acreditamos que a integração das linhas de STR e 

TOMPS com o transporte ferroviário, que é hoje o único modal subsidiado pelo 

governo federal e que apresenta a menor tarifa (R$ 0,50), seja uma excelente 

solução na busca pela garantia da acessibilidade para os citados beneficiários, bem 

como a integração entre as linhas de STR intermunicipais com as linhas da capital. 

O sistema como hoje se apresenta é caro, não funciona a contento e deixa para o 

poder público a responsabilidade de equilibrá-lo. 

Pensamos também que a evidente precariedade dos serviços 

disponibilizados para os beneficiários do programa na RMNatal torna premente o 

incremento de um transporte público coletivo que realize os deslocamentos entre os 

conjuntos e as áreas que concentram principalmente a oferta de empregos e 

educação, tanto dentro dos municípios, quanto em relação à cidade polo da região. 

Não precisa de muita acuidade em uma pesquisa de campo para afirmar que 

o sistema viário da RMNatal, seja no tocante às vias de trânsito rápido, vias arteriais 

ou as vias coletoras, está visivelmente saturado.  

Os portais de acesso à cidade polo Natal concentram os maiores 

engarrafamentos nos horários de pico. São congestionamentos diários para entrar 

na cidade, vindo por Parnamirim, e na entrada que dá acesso a São Gonçalo de 

Amarante. Por isso, não basta aumentar a frota ou as linhas de transporte público 

coletivo para os beneficiários do programa, mas antes de tudo, é imperativo criar um 

sistema de integração entre os modais existentes na RMNatal com os modais 

vigentes na capital, criando, como aconselha Harvey (1980), um sistema 

metropolitano de transporte público coletivo. 

Identificamos os motivos do deslocamento e evidenciamos que grande parte 

dele se concentra em direção à cidade polo Natal. Essa realidade nos permite inferir 

a necessidade de medidas que possibilitem a redistribuição das atividades 

econômicas na RMNatal que resulte em remanejamento dos deslocamentos, ou 

seja, na descentralização dos deslocamentos em direção a Natal. Apesar da 
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dispersão territorial das atividades econômicas, ocorridas principalmente na última 

década, Natal ainda é o destino mais acessado. 

Acredita-se que a redistribuição, mencionada acima, pode ser realizada por 

meio de políticas públicas que incentivem a criação de empregos e outras que 

contribuam para aumentar a oferta de educação e de saúde na RMNatal. Quanto 

mais aproximadas das pessoas estiverem as atividades econômicas e os meios de 

consumo coletivos, menores serão os deslocamentos. 

A redução dos deslocamentos, em razão de uma redistribuição das 

atividades em geral, também nos indica redução nos problemas do sistema viário. 

Verificamos em nossa pesquisa que as péssimas condições das vias de acesso aos 

empreendimentos, bem como as limitações para acessar as principais vias de 

ligação dos municípios beneficiados pelo programa com alguns bairros mais centrais 

da capital potiguar, são impeditivos significativos para a garantia da acessibilidade 

para os beneficiários, cujo atendimento implica em um sistema de transporte público 

coletivo amplo e diversificado.  

Conforme reafirmado até aqui, as condições de acessibilidade dos 

beneficiários do PMCMV Faixa 1 na RMNatal apresenta sérias restrições, o que nos 

proporcionou refletir sobre as nebulosas implicações dessa inacessibilidade por eles 

vivenciada no tocante ao direito à cidade. A ausência experimentada pelas famílias 

dos conjuntos habitacionais do PMCMV de serviços, meios de consumo coletivo e 

principalmente a ausência de um transporte público coletivo eficiente e a baixo 

custo, como afirma Harvey (1980), conduz essas famílias para uma situação 

complexa relacionada com o preço da acessibilidade e o custo da proximidade: 

trata-se do preço social.  

Um preço de difícil cálculo valorativo visto que se trata de algo que as 

pessoas são obrigadas a pagar para ter acesso à cidade, “é algo que pode variar 

desde o simples custo direto envolvido no transporte até o preço emocional e 

psicológico imposto a um indivíduo que tem resistência intensa a fazer alguma coisa 

(a espécie de preço que pode ser extorquido, por exemplo, de alguém que tem que 

sujeitar-se a um teste de espera para qualificar-se para o bem-estar)”. (HARVEY, 

1980, p.45). 

Identificamos a falta de acessibilidade por meio de aspectos negativos 

desencadeados pelo programa como a segregação residencial, a periferização da 

moradia de interesse social, o empobrecimento dos mais pobres a partir dos altos 
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preços pagos, sejam eles tangíveis, como é o caso do custo dos deslocamentos 

com destino ao trabalho, ao estudo e ao acesso aos meios de consumo coletivos, 

sejam intangíveis, como o caso do preço emocional e psicológico imposto aos 

moradores desses conjuntos tão distanciados do acesso à cidade. 

 Em nossas reflexões verificamos, porém, que nem tudo é negativo se 

considerarmos as dificuldades pré-existentes para a população de baixa renda. 

Onde as pessoas residiam antes de serem beneficiadas pelo Programa? Quais eram 

as condições de acessibilidade a elas oferecidas? Elas já estavam afetadas pelo 

efeito vizinhança? Já estavam sujeitas à exclusão digital? Já sofriam com as 

dificuldades de acesso aos meios de consumo coletivos? Quais eram suas 

perspectivas de acesso á cidade? Já pagavam caro por seus deslocamentos 

(mobilidade)?  

Conforme relatos informais, alguns moradores anteriormente residiam em 

edificações precárias implantadas em sítios de áreas rurais também distantes dos 

centros das cidades, outros moravam em comunidades carentes ou até mesmo em 

favelas. Os que apresentavam renda mais aproximada aos 03 salários mínimos 

demonstravam sua satisfação por não estarem mais comprometendo parte 

significativa de seus salários com o pagamento de aluguel. Dessa forma, mesmo 

morando em área periférica e com graves problemas de acessibilidade, no que se 

refere à fuga da realidade do aluguel, da vida em barracos, em loteamentos 

irregulares, em favelas ou até mesmo nas ruas, o sonho da casa própria foi 

alcançado por essas pessoas.  

Se esse sonho, repercutido amplamente no país, é legítimo, falso, ou se é 

apenas reproduzido meramente para ser utilizado como estratégia de marketing nos 

discursos políticos, nós não procuramos responder isso em nossa pesquisa. O que 

conseguimos afirmar, ao término de todo nosso esforço, é que encontramos a casa 

própria, a moradia do grupo social mais pobre, em situação de total desarticulação 

com as outras políticas públicas de cunho social, sendo estas últimas de suma 

importância no tocante à garantia de acessibilidade.  

A reflexão que deixamos é: quanto custa morar distante do centro das 

cidades, longe dos meios de consumo coletivo e à mercê de um transporte público 

ineficaz, desarticulado e caro? 

Ainda na vertente de apontar aspectos positivos daquilo que evidenciamos, 

e suscitar outras reflexões, pensamos que, assim como aconteceu com alguns 
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conjuntos construídos na década de 1970 pelo BNH, os conjuntos do PMCMV Faixa 

1, em razão do significativo número de unidades habitacionais e o consequente 

elevado número de habitantes, poderão se valorizar, atrair investimentos públicos e 

privados e se transformar em novas centralidades, ou seja, podem não mais 

depender do conjunto de elementos urbanos disponibilizados exclusivamente no 

tradicional “centro da cidade” que, pela tradição, era identificado como sendo a 

própria cidade. 

Os novos conjuntos habitacionais do PMCMV Faixa 1 podem vivenciar até 

mesmo o processo de gentrificação, fenômeno no qual uma região ou bairro 

experiencia certa valorização financeira e comercial, desencadeada pela alteração 

das dinâmicas do local, com a formação de novos pontos comerciais e construção 

de novos edifícios.  

Esta valorização afeta positivamente a população de baixa renda daquele 

local que passa a ter a casa como um verdadeiro patrimônio. Aqui cabe mais uma 

reflexão: com o passar do tempo vislumbraremos a catástrofe anunciada por Rolnik 

(2012) com o exemplo do Chile no que se refere ao aumento da violência doméstica, 

favelização dos conjuntos e até a demolição destes, ou nos depararemos com 

grandes conjuntos valorizados como o que acorreu com alguns empreendimentos do 

BNH? 

Ratificamos que a análise das categorias elencadas nessa pesquisa apontou 

para as precárias condições de acessibilidade vivenciadas pelos beneficiários do 

PMCMV Faixa 1 na RMNatal. Por isso, consideramos que o referido promoveu o 

sonho de aquisição da casa própria, trazendo para a população de baixa renda a 

possibilidade real de consumo da mercadoria habitação, agora, um sonho 

possível.  

Todavia, sua construção em áreas periféricas, carentes de um sistema de 

transporte público coletivo eficiente e a baixo custo, com pouca ou nenhuma 

possibilidade de acesso aos meios de consumo coletivos, descortinam as péssimas 

condições de acessibilidade para essa população que tem o seu sonho da casa 

própria concretizado, mas com as condições de acessibilidade distantes de 

serem alcançadas, distanciando-os do acesso, do direito à cidade e da justiça 

social. Ou seja, diante dessa realidade, morar longe é apenas morar. Porém, essa é 

apenas uma das possíveis leituras, entre tantas que se apresentam. 
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Apêndice A - 32 Empreendimentos erguidos pelo Programa Minha Casa Minha 

Vida Faixa 1 na Região Metropolitana de Natal entre os anos de 2009 e 2012. 

Registros fotográficos realizados pela autora entre dezembro de 2012 e março 

de 2013. 

 
CEARÁ-MIRIM 

 
04 empreendimentos 

Residencial Fauna, Residencial Flora, Residencial Terra e Residencial Mar 
(Conjunto Natureza) 

 

 
Casa do Residencial Fauna (fachada marrom escuro)                                             

 
Casa do Residencial Flora (fachada verde escuro)                                             

  
                                                                                         Casa do Residencial Terra (fachada marrom claro)                                              

   
Casa do Residencial Mar (fachada Azul)                                             

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
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Município: CEARÁ-MIRIM 
 

 
Nome do empreendimento: Residencial Fauna 
 

Endereço: Loteamento Natureza I, quadras 1 a 10, situado à BR 406, trecho Ceará Mirim/Taipú, Bairro 
Terra Santa –– Ceará Mirim/RN (zona de expansão urbana). 

Número de unidades habitacionais: 401 

Tipologia: Casas 

Situação: entregue 

Construtora: Módulo Incorporações e Construções LTDA 

 
Nome do empreendimento: Residencial Flora 
 

Endereço: Loteamento Natureza I, quadras 11 a 15, situado à BR 406, trecho Ceará Mirim/Taipú, Bairro 
Terra Santa –– Ceará Mirim/RN (zona de expansão urbana). 

Número de unidades habitacionais: 201 

Tipologia: Casas 

Situação: entregue 

Construtora: Módulo Incorporações e Construções LTDA 

 
Nome do empreendimento: Residencial Mar 
 

Endereço: Loteamento Natureza I, quadras 11 a 15, situado à BR 406, trecho Ceará Mirim/Taipú, Bairro 
Terra Santa –– Ceará Mirim/RN (zona de expansão urbana). 

Número de unidades habitacionais: 302 

Tipologia: Casas 

Situação: entregue 

Construtora: Módulo Incorporações e Construções LTDA 

 
Nome do empreendimento: Residencial Terra 
 

Endereço: Loteamento Natureza II, quadras 8 a 12, situado à BR 406, trecho Ceará Mirim/Taipú, Bairro 
Terra Santa –– Ceará Mirim/RN (zona de expansão urbana). 

Número de unidades habitacionais: 230 

Tipologia: Casas 

Situação: entregue 

Construtora: Módulo Incorporações e Construções LTDA 

 
TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS SOMADOS OS EMPREENDIMENTOS: 1.134 

2009/2012 



Fotos dos empreendimentos 

         
Instalação de pequenos comércios no Residencial Fauna         Residencial Flora (verde): muros reformados 

   
 Casas do Residencial Terra: fachada marrom                          Casas com grandes reformas no Residencial Terra        

    
 Res. Mar separado do Terra por espaço de área comum         Moradores diferenciam suas casas  ampliando o muro 

 
Na área comum: mural denomina os empreendimentos como “Conjunto Natureza” 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
               Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



Vista aérea dos empreendimentos em relação ao centro da cidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: Centro de Ceará-Mirim - R. Gen. João Varela – Km 0 
B: Residencial Fauna - BR 406, trecho Ceará-Mirim/Taipú – 3.2 Km 

 
Vista aérea dos empreendimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



EXTREMOZ 
 

04 empreendimentos 
 
 

Jardins de Extremoz I, Jardins de Extremoz II, Jardins de Extremoz III e 
Jardins de Extremoz IV 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

             Fonte: Analúcia de Azevedo Silva 
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MUNICÍPIO: Extremoz 
 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Jardins de Extremoz I  
 

Endereço: Loteamento Jardins de Extremoz – São Miguel Arcanjo - Extremoz/RN 

Número de unidades habitacionais: 200 

Tipologia: casas 

Situação: entregue 

Construtora: Zeta Construção Civil LTDA 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Jardins de Extremoz II 
 

Endereço; Loteamento Jardins de Extremoz – São Miguel Arcanjo - Extremoz/RN 

Número de unidades habitacionais: 196 

Tipologia: casas 

Situação: entregue 

Construtora: Marco – Engenharia e Consultoria LTDA 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Jardins de Extremoz III 
 

Endereço: Loteamento Jardins de Extremoz – São Miguel Arcanjo - Extremoz/RN 

Número de unidades habitacionais: 190 

Tipologia: Casas 

Situação: Entregue 

Construtora: Construtora Monte Neto LTDA 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Jardins de Extremoz IV 
 

Endereço: Loteamento Jardins de Extremoz – São Miguel Arcanjo - Extremoz/RN 

Número de unidades habitacionais: 204 

Tipologia: Casas 

Situação: Entregue 

Construtora: Tecnart Engenharia Comercio e Indústria LTDA 

 
 

TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS SOMADOS OS EMPREENDIMENTOS = 790 UH 

2009/2012 

 
 



Fotos dos empreendimentos 

    
Jardins de Extremoz I, II, III e IV: transporte pracário e centro de convivência: um espaço abandonado. 

     
  Casas já se transformaram em mercadinhos.                         Centro da cidade distante: novos comércios se instalam 

   
 Do lado esquerdo: jardins de Extremoz. Do lado direito: condomínio com casas de mais alto padrão. Plantão de 
vendas na esquina. Valorização do mercado de terras e mercado imobiliário 

 
Na prática: a área de convivência é apenas um espaço vazio e descuidado. 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



Vista aérea dos empreendimentos em relação ao centro da cidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: Centro de Ceará-Mirim - R. Gen. João Varela – Km 0 
B: Residencial Fauna - BR 406, trecho Ceará-Mirim/Taipú – 3.2 Km 

 
 

Vista aérea dos empreendimentos 
 

VISTA AÉREA DOS EMPREENDIMENTOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MACAÍBA 
 

03 empreendimentos 
 

Residencial Francisco Alípio, Residencial Lúcia Marques e Residencial 
Minha Santa 

 

 
Residencial Francisco Alípio 256 casas 

 
 
 

 
Residencial Minha Santa 500 apartamentos 

 

Residencial Lúcia Marques 284 casas 
 
 
 
 
 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
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MUNICÍPIO: Macaíba 
 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Francisco Alípio 
 

Endereço: Loteamento Ferreiro Torto – Alto do Ferreiro Torto - Macaíba/RN - CEP 59.280-000 

Número de unidades habitacionais: 256 

Tipologia: Casas (com portas e fachada marrons) 

Situação: entregue 

Construtora: Módulo Incorporações e Construções LTDA 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Lúcia Marques 
 

Endereço: Loteamento Ferreiro Torto – Alto do Ferreiro Torto - Macaíba/RN - CEP 59.280-001 

Número de unidades habitacionais: 284 

Tipologia: Casas (com portas e fachada cinza) 

Situação: entregue 

Construtora: Módulo Incorporações e Construções LTDA 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Minha Santa 
 

Endereço: Rua Irineu Nunes, S/N, Bela Vista - Macaíba/RN – CEP: 59.280-000 

Número de unidades habitacionais: 500 

Tipologia: Apartamentos (125 blocos com 4 apartamentos cada) 

Situação: entregue 

Construtora: C.S.M Construções Serviços e Materiais LTDA 

 
TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS SOMADOS OS EMPREENDIMENTOS = 1.040 UH 

2009/2012 

Fotos dos empreendimentos 

    
Residencial Francisco Alípio e Residencial Lúcia Marques: juntos formam “Conjunto Manoel Dias”. 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



    
 Lúcia Marques: casas com fachada cinza                                                       Crianças brincando na área comum 

   
Escola e posto de saúde mais próximos do empreendimento: BR 226 na estrada para Mangabeira 

   
 Residencial Minha Santa: mistura social significativa                               Ruas do Residencial Minha Santa 

   
Equipamento comunitário: adolescentes monopolizam quadra de esportes enquanto crianças brincam na rua. 

                                              

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



Vista aérea dos empreendimentos em relação ao centro da cidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: Centro de Macaíba - Rua Pedro Matos – Km 0 
B: Residencial Francisco Alípio e Residencial Lúcia Marques - Loteamento Ferreiro Torto – 3.1 Km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Residencial Minha Santa – Rua João Irineu – 10.9 Km 
B: Centro de Macaíba - Rua Pedro Matos – Km 0 
 

Vista aérea dos empreendimentos 
 



MONTE ALEGRE 
 

01 empreendimento 
 

Residencial Esperança 
 

 

 

 

 

 
Residencial Espearnça. 169 casas 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
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MUNICÍPIO: Monte Alegre 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Esperança  
 

Endereço: RN-002 Bairro Esperança – Monte Alegre/RN 

Número de unidades habitacionais: 169 

Tipologia: Casas 

Situação: Em construção 

Construtora: Construtora CAGEO LTDA 
 

Fotos do empreendimento 

   
 Ponto de ônibus e Placa da obra fixada na frente do empreendimento. Ruas com arborização projetada. 

   
Casas com pequenos comércios                                                                      Quadra de esportes: área comum 

 
Ruas largas bem projetadas 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



NATAL 
 
 
 

04 Empreendimentos 
 
 
 

Residencial Vivendas do Planalto I, Residencial Vivendas do Planalto II, 
Residencial Vivendas do Planalto III e Residencial Vivendas do Planalto IV 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
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MUNICÍPIO: Natal 
 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Vivendas do Planalto I  
 

Endereço: Loteamento reforma. Quadras 209, 210 e 211. Bairro Planalto - Natal/RN CEP: 59.074-557 

Número de unidades habitacionais: 224 

Tipologia: Apartamentos 

Situação: Em construção 

Construtora: Tecnart Engenharia Comercio e Indústria LTDA 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Vivendas do Planalto II 
 

Endereço: Loteamento reforma. Quadras 209, 210 e 211. Bairro Planalto - Natal/RN CEP: 59.074-559 

Número de unidades habitacionais: 224 

Tipologia: Apartamentos 

Situação: Em Construção 

Construtora: Zeta Construção Civil LTDA 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Vivendas do Planalto III 
 

Endereço: Loteamento reforma. Quadras 209, 210 e 211. Bairro Planalto - Natal/RN CEP: 59.074-559 

Número de unidades habitacionais: 224 

Tipologia: Apartamentos 

Situação: Em construção 

Construtora: Marco – Engenharia e Consultoria LTDA 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Vivendas do Planalto IV 
 

Endereço: Loteamento reforma. Quadras 209, 210 e 211. Bairro Planalto - Natal/RN CEP: 59.074-560 

Número de unidades habitacionais: 224 

Tipologia: Apartamentos 

Situação: Em construção 

Construtora: Construtora Monte Neto LTDA 

 
 

TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS SOMADOS OS EMPREENDIMENTOS = 896 UH 

2009/2012 

 

 



Fotos dos Empreendimentos 

     
  Rua São Bráulio dá acesso ao Residencial Vivendas do Planalto. Placa da obra do Vivendas IV.           

      
Rua Monte Celeste no Leningrado dá acesso ao empreendimento 

     
Prédio de dois andares 

 
Empreendimento vizinho ao Conjunto Leningrado composto por moradores vindos de diversas favelas de Natal 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



Vista aérea dos empreendimentos em relação ao centro da cidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: R. Praça do Estudante. Cidade Alta – Km 0 
B: Residenciais Vivendas do Planalto – Loteamento reforma –Km 11.3 Km 
 
 

Vista aérea dos empreendimentos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



NÍSIA FLORESTA 
 

02 empreendimentos 
 

Residencial Clovis Ferreira da Silva e Residencial Alto da Floresta 
 

 

 

 

 
Residencial Clovis Ferreira da Silva. 199 casas 

 
 
 

 
Residencial Alto da Floresta. 184 casas 

 
 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
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MUNICÍPIO: Nísia Floresta 
 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Clóvis Ferreira da Silva  
 

Endereço: Rua Projetada. Desmembramento do Sítio Estivas, Nísia Floresta/RN. CEP: 59.164-000 

Número de unidades habitacionais: 199 

Tipologia: Casas 

Situação: entregue 

Construtora: TR Engenharia e Comércio LTDA 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Alto da Floresta 
 

Endereço: Estrada do IBAMA, Centro - Nísia Floresta/RN 

Número de unidades habitacionais: 184 

Tipologia: Casas 

Situação: Em construção 

Construtora: TR Engenharia e Comércio LTDA 

 
TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS SOMADOS OS 2 EMPREENDIMENTOS = 

 

 
Fotos dos empreendimentos 

     
Residencial Clóvis Ferreira da Silva: ruas pavimentadas. O transporte coletivo é apenas para estudantes. Área 
comum: campo de futebol                                  

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



   
             Lagoa para acúmulo de águas pluviais                                            Empreendimento antes de ser entregue 
                  

   
           Placa da Obra que está em construção                              Área comum do empreendimento: campo de futebol 

     
                Lagoa de infiltração de águas pluviais                                        Rua vicinal: acesso ao empreendimento 

 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

               Foto: Analúcia de Azevedo Silva                Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



Vista Aérea dos Empreendimentos em Relação ao Centro da Cidade 

 
Residencial Clóvis Ferreira da Silva  e Residencial Alto da Floresta distantes cerca de 3 Km do empreendimento do  centro de Nísia Floresta 
 
 
 

Vista Aérea dos Empreendimentos 
 

 



PARNAMIRIM 
 

13 empreendimentos 
 
 

Residencial Nelson Monteiro, Residencial Waldemar Rolim, Residencial 
Salatiel Rufino (Residencial Irmã Dulce I América I), Residencial Iderval 
Medeiros (América II), Condomínio Vida Nova, Condomínio Ilhas do 
Pacífico, Condomínio Ilhas do Atlântico, Condomínio Ilhas do Caribe, 
Residencial Terras do Engenho I, Residencial Terras do Engenho II, 
Residencial Irmã Dulce I, Residencial Irmã Dulce II E Residencial Irmã 
Dulce III. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

               Fotos: Analúcia de Azevedo Silva 
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Município: Parnamirim 
 

 
Nome do empreendimento: Residencial Nelson Monteiro  
 

Endereço: Rua Antônia de Lima Paiva, antiga Rua Projetada, bairro Nova Esperança, Loteamento 
Taborda, Quadra I-Lote 4  Parnamirim/RN. 

Número de unidades habitacionais: 352 

Tipologia: Apartamentos 

Situação: entregue 

Construtora: Construtora Borges e Santos LTDA 

 
Nome do empreendimento: Residencial Waldemar Rolim 
 

Endereço: Rua Antônia de Lima Paiva, antiga Rua Projetada, bairro Nova Esperança, Loteamento 
Taborda-Quadra I-Lote 4  Parnamirim/RN 

Número de unidades habitacionais: 496 

Tipologia: Apartamentos 

Situação: entregue 

Construtora: Construtora Borges e Santos LTDA 

 
 
 

Fotos dos Empreendimentos 
 

 
 

 

     
         Guarita do Residencial Nelson Monteiro                                     Entrada do Residencial Nelson Monteiro                                           

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



    
Lateral esquerda do Residencial Nelson Monteiro                                   Transporte opcional Interbairros 

   
  Guarita do Residencial Waldemar Rolim                                           Lateral do Residencial Waldemar Rolim                                            

   
 Placa da Obra do Residencial Waldemar Rolim                               Lateral direita do Residencial Waldemar Rolim 
 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



Vista Aérea dos Empreendimentos em Relação ao Centro da Cidade 

 
  A: Centro de Parnamirim – Praça Augusto Severo – Km 0 
  B: Residencial Nelson Monteiro - Rua Antônia de Lima Paiva – 4.2 km 

 
VISTA AÉREA DOS EMPREENDIMENTOS 
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Município: Parnamirim 
 

 
Nome do empreendimento: Residencial Salatiel Rufino (América I) 
 

Endereço: Rua - João Firmino da Silva, GLEBA A, Loteamento Santa Cecília, Bairro Nova Esperança – 
Parnamirim/RN 

Número de unidades habitacionais: 496  

Tipologia: Apartamentos 

Situação: entregue 

Construtora: Construtora Borges e Santos LTDA 

 
Nome do empreendimento: Residencial Iderval Medeiros (América II) 
 

Endereço: Rua - João Firmino da Silva, GLEBA B, Loteamento Santa Cecília, Bairro Nova Esperança – 
Parnamirim/RN 

Número de unidades habitacionais: 496  

Tipologia: Apartamentos 

Situação: entregue 

Construtora: Construtora Borges e Santos LTDA 

 
 

Fotos dos empreendimentos 
 

    
 Guarita do Residencial Salatiel Rufino                                      Vista frontal do empreendimento Residencial Salatiel  
                                                                                                         Rufino      

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



    
 Ônibus interbairros: acesso ao Residencial Salatiel Rufino. Empreendimentos antes de serem entregues 

   
Guarita do Residencial Iderval Medeiros (América II)              Comércio informal na frente do Residencial Iderval 

      
Rua que dá acesso ao Residencial Iderval Medeiros                   Lixo depositado em frente ao Residencial Iderval  

                                                                                                     
Empreendimentos antes de serem entregues 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



Vista aérea dos empreendimentos em relação ao centro da cidade 

 
A: Centro de Parnamirim – Praça Augusto Severo – Km 0 
B: Residenciais América I e II - Rua - João Firmino da Silva, GLEBA A, Loteamento Santa Cecília – Km 7.3 

 
 

Vista aérea dos empreendimentos 
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Município: Parnamirim 
 

 
Nome do empreendimento: Condomínio Vida Nova  
 

Endereço: Av. Paulo Afonso, s/n – Passagem de Areia – Parnamirim/RN – CEP 59.150-000 

Número de unidades habitacionais: 464 

Tipologia: Apartamentos 

Situação: Entregue 

Construtora: M & K Comércio e Construções Ltda. 

 
Nome do empreendimento: Condomínio Ilhas do Pacífico  
 

Endereço: Rua Brigadeiro Afonso Trompowsky, s/n – Passagem de Areia – Parnamirim/RN – CEP 
59.150-000 

Número de unidades habitacionais: 432 

Tipologia: Apartamentos 

Situação: Em Construção 

Construtora: M & K Comércio e Construções Ltda. 

 
 

Fotos dos empreendimentos 
 

 

    
  Guarita do Condomínio Vida Nova                                          Barracas armadas na frente do Condomínio Vida Nova 
 
 
 
 
 
 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



   
  Comercio informal na frente do Condomínio                                        Condomínio Vida Nova 

   
Guarita do Condomínio Ilhas do Pacífico.                  Esgoto a céu aberto na calçada do Condomínio Ilhas do Pacífico 

   
   Blocos colados com vila em loteamento                   Vala de esgoto aberto em frente ao Condomínio Ilhas do  
   clandestido                                                                    Pacífico 
 
 
 
 
 
 
 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



Vista aérea dos empreendimentos em relação ao centro da cidade 

 
A: Centro de Parnamirim – Praça Augusto Severo – Km 0 
B: Condomínio Vida Nova – Av. Paulo Afonso, s/n – Passagem de Areia - Km 2.1.  Ilhas do Pacífico 

 
Vista aérea dos empreendimentos 
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Município: Parnamirim 
 

 
Nome do empreendimento: Condomínio Ilhas do Atlântico 
 

Endereço: Rua Antônio Carlos Sobrinho s/nº - Cajupiranga – Parnamirim/RN CEP 59.150-001 

Número de unidades habitacionais: 496  

Tipologia: Apartamentos 

Situação: Em Construção 

Construtora: M & K Comércio e Construções Ltda. 

 
Nome do empreendimento: Condomínio Ilhas do Caribe  
 

Endereço: Rua Antônio Carlos Sobrinho s/nº - Cajupiranga – Parnamirim/RN CEP 59.150-000 

Número de unidades habitacionais: 496  

Tipologia: Apartamentos 

Situação: Em Construção 

Construtora: M & K Comércio e Construções Ltda. 

 
 

Fotos dos empreendimentos 
 

 

     
  Placa da obra: Condomínio Ilhas do Atlântico –                    Guarita de entrada do Condomínio Ilhas do Atlântico 
  em construção                

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



       
   Placa indicando a entrada para o condomínio                            Condomínio em meio a sítios no bairro Liberdade 

    
  Pela estrada de Cajupiranga não há acesso aos                     Os fundos dos Condomínios é um vale. Entrada só pelo                
  condomínios                                                                                  bairro Liberdade       

    
 Placa da obra do Condomínio Ilhas do Caribe                             Guarita do Condomínio em Construção 

      
Lixão na frente do Condomínio Caribe                                          Placa na Entrada da Rua do Condomínio Caribe 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



Vista aérea dos empreendimentos em relação ao centro da cidade 

 
A: Centro de Parnamirim – Praça Augusto Severo – Km 0. 
B: Condomínio Ilhas do Atlântico e Ilhas do Caribe – Rua Antonio Carlos Sobrinho – Liberdade. Km 3. 

 
Vista aérea dos empreendimentos 
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Município: Parnamirim 
 

 
Nome do empreendimento: Residencial Terras do Engenho I  
 

Endereço: Rua Doutor Mário Negócio, 4100, Gleba A, Bairro Nova Esperança, Parnamirim/RN CEP: 
59.150-000 

Número de unidades habitacionais: 496  

Tipologia: Apartamentos 

Situação: Em Construção 

Construtora: Construtora Borges e Santos LTDA 

 
Nome do empreendimento: Residencial Terras do Engenho II 
 

Endereço: Rua Doutor Mário Negócio, 4100, Gleba A, Bairro Nova Esperança, Parnamirim/RN CEP: 
59.150-001 

Número de unidades habitacionais: 496  

Tipologia: Apartamentos 

Situação: Em Construção 

Construtora: Construtora Borges e Santos LTDA 

 
 

Fotos dos empreendimentos 
 
 

          
 Placa do empreendimento Terras do Engenho I:                                   Canteiro da Obra: distante e inacessível 
 496 apartamentos                    

 
 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



    
                Placa da obra: Terras do Engenho II                             496 apartamentos somados a mais 496 do Terras do  
                                                                                                          Engenho I   
 

     
     Acesso inadequado aos Empreendimentos                            992 novos apartamentos distantes dos equipamentos  
                                                                                                          públicos 
  
 

 
Terras do Engenho I e II em construção 

    
 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



Vista aérea dos empreendimentos em relação ao centro da cidade 

 
A: Centro de Parnamirim – Praça Augusto Severo – Km 0 
B: Residenciais Terras do Engenho I e II – Continuação da Rua Doutor Mário Negócio, 4100, Gleba A. Estrada de 
Japecanga - Km 7.2 

 
Vista aérea dos empreendimentos 
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MUNICÍPIO: Parnamirim 
 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Irmã Dulce I 
 

Endereço: Rua Santa Ágata, 130, Nova Esperança, Parnamirim-RN – CEP 59.144-390 

Número de unidades habitacionais: 256 

Tipologia: Apartamentos 

Situação: Em Construção 

Construtora: C3 Emp. e com Varejista de Material de Construção LTDA 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Irmã Dulce II 
 

Endereço: Rua Santa Ágata, 130, Nova Esperança, Parnamirim-RN – CEP 59.144-391 

Número de unidades habitacionais: 256 

Tipologia: Apartamentos 

Situação: Em Construção 

Construtora: C3 Emp. e com Varejista de Material de Construção LTDA 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Irmã Dulce III 
 

Endereço: Rua Santa Ágata, 130, Nova Esperança, Parnamirim-RN – CEP 59.144-392 

Número de unidades habitacionais: 256 

Tipologia: Apartamentos 

Situação: Em Construção 

Construtora: C3 Emp. e com Varejista de Material de Construção LTDA 

 
TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS SOMADOS TODOS OS EMPREENDIMENTOS = 5.488 UH 

 

Fotos dos Empreendimentos 

     
Residencial Irmã Dulce I                                                             Muro do empreendimento Residencial Irmã Dulce I                                

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



      
Loteamento dividido em três partes 

      
 Residencial Irmã Dulce II                                                               Placa da obra do Residencial Irmã Dulce III                                                       

    
Entrada da Rua Santa Ágda dá acesso ao Irmã Dulce II          

                                                           
     

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                             Foto: Analúcia de Azevedo 

Silva 
                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



Vista aérea dos empreendimentos em relação ao centro da cidade 

 
A: Centro de Parnamirim – Praça Augusto Severo – Km 0 
B: Residenciais Irmã Dulce I, II e III – Rua Santa Ágata, 130. Estrada de Japecanga - Km 5.3 

 
Vista aérea dos empreendimentos 

 

 



SÃO GONÇALO DO AMARANTE 
 

01 empreendimento 
 

Residencial Jomar Alecrim 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 
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MUNICÍPIO: São Gonçalo do Amarante 

 
NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Jomar Alecrim 

Endereço: RN 160 – Trigueiros, Loteamento Brasil – São Gonçalo do Amarante/RN -CEP 59.290-000 

Número de unidades habitacionais: 302 

Tipologia: Casas 

Situação: entregue 

Construtora: Módulo Incorporações e Construções LTDA 

 

Fotos do empreendimento 

   
Rua do Residencial Jomar Alecrim                                                Jomar Alecrim: empreendimento ermo e abandonado 

     
Área comum abandonada: apenas mato e lixo                                              Moradores fazem reformas 

 
O que deveria ser uma área para convivência tornou-se um terreno abandonado 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva                            Foto: Analúcia de Azevedo Silva 

                           Foto: Analúcia de Azevedo Silva 



Vista aérea do empreendimento em relação ao centro da cidade 

 
 A: Rua Alexandre Cavalcante, São Gonçalo do Amarante – Gabinete do Prefeito – Km 0 
 B: Residencial Jomar Alecrim. 3 Km 
 

Vista aérea do empreendimento 
 

 
Residencial Jomar Alecrim 

 
 



Apêndice B – Levantamento das linhas de SRT ou TOMP, preço das passagens e frota por dias da semana que atendem em 

alguma medida os novos conjuntos do PMCMV Faixa 1 na RMNatal.  

Quadro 1 - Acessibilidade - Transporte público coletivo - Ceará-Mirim 

CEARÁ-MIRIM ENDEREÇO Empresa 
Ônibus intermunicipal (SRT - serviço de 

transporte regular) – Linha 
Preço da 

passagem 
Frota por: 

Residencial 
Fauna, Flora, 
Terra e Mar 

Loteamento Natureza I, 
quadras 11 a 15, situado à 

BR 406, trecho Ceará 
Mirim/Taipú, Bairro Terra 
Santa –– Ceará Mirim/RN 

(zona de expansão urbana). 

Empresa Oceano - 
Via Sul Cidade das 

Dunas 
Natal - Ceará-Mirim R$ 4,00 

DU 3 

SAB 2 

DOM 1 

Empresa Cabral 

Natal – Macau R$ 25,10 

DU 3 

SAB 2 

DOM 3 

Natal - Poço Branco 
preço à 

combinar 

DU 2 

SAB 1 

DOM 1 

Natal - João Câmara R$ 11,75 

DU 4 

SAB 4 

DOM 2 

Natal – Pendências 
preço à 

combinar 

DU 1 

SAB 1 

DOM 1 

CEARÁ-MIRIM ENDEREÇO Empresa 
Ônibus intermunicipal (TOMP - transporte 

opcional de médio porte) – Linha 
Preço da 

passagem 
Frota por: 

Residencial 
Fauna, Flora, 
Terra e Mar 

Loteamento Natureza I, 
quadras 11 a 15, situado à 

BR 406, trecho Ceará 
Mirim/Taipú, Bairro Terra 
Santa –– Ceará Mirim/RN 

(zona de expansão urbana). 

Pessoa jurídica Natal - Caiçara do Norte R$ 4,00 

DU 3 

SÁB 3 

DOM 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Observação: Todas as linhas passam pela BR 406 è margem do Conjunto natureza, entretanto, segundo técnicos do DER/RN, não são obrigados a fazer parada 

naquela localidade. O preço médio cobrado daquele ponto até Natal é de R$ 4,00 (quatro reais). 



Quadro 2- Acessibilidade - Transporte público coletivo - Extremoz 

EXTREMOZ ENDEREÇO Empresa 
Ônibus intermunicipal (SRT - serviço de 

transporte regular) – Linha 
Preço da 

passagem 
Frota por: 

Jardins de Extremoz I, Jardins de 
Extremoz II, Jardins de Extremoz 

III e Jardins de Extremoz IV 

Loteamento Jardins de 
Extremoz – São Miguel 
Arcanjo - Extremoz/RN 

Empresa Oceano Natal – Extremoz R$ 2,60 

DU 6 

SAB 4 

DOM 3 

Empresa Riograndense 

Extremoz – Pitangui R$ 3,60 

DU 2 

SAB 2 

DOM 2 

Extremoz - Barra do Rio R$ 3,40 

DU 1 

SAB 1 

DOM 1 

Extremoz – Coqueiros R$ 4,80 

DU 1 

SAB 1 

DOM 0 

Extremoz - Vila de Fátima R$ 2,80 

DU 1 

SAB 1 

DOM 1 

EXTREMOZ ENDEREÇO Empresa 
Ônibus intermunicipal (TOMP - transporte 

opcional de médio porte) - Linha 
Preço da 

passagem 
Frota por: 

Jardins de Extremoz I, Jardins de 
Extremoz II, Jardins de Extremoz 

III e Jardins de Extremoz IV 

Loteamento Jardins de 
Extremoz – São Miguel 
Arcanjo - Extremoz/RN 

1.E1.65 Pitangui via Shopping Midway R$ 3,60 

DU 1 

SAB 1 

DOM 1 

1.E1.59 Muriú-Natal via Extremoz R$ 3,60 

DU 1 

SAB 1 

DOM 1 

1.E1.57 Jacumã-Natal (via Pitangui) R$ 3,60 

DU 1 

SAB 1 

DOM 1 

1.E1.61 
Boca da Ilha-Natal (via Estivas e 

Extremoz) 
R$ 3,60 

DU 1 

SAB 1 

DOM 1 

1.E1.7 Extremoz-Natal (centro) R$ 3,60 

DU 1 

SAB 1 

DOM 1 

1.1.7 Maxaranguape-Natal (via BR 101) R$ 3,60 

DU 1 

SAB 1 

DOM 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 



Quadro 3 - Acessibilidade - Transporte público coletivo - Macaíba 

MACAÍBA ENDEREÇO  Empresa  
Ônibus intermunicipal (SRT - serviço de transporte 

regular) - Linha  
Preço da 

passagem 
Frota por:  

Residencial 
Francisco Alípio e 
Residencial Lúcia 

Marques 

Loteamento Ferreiro 
Torto – Alto do 
Ferreiro Torto - 

Macaíba/RN -  CEP 
59.280-000 

Trampolim da 
Vitória 

Linha M - Natal - Macaíba: BR 101 R$ 2,80 

DU 9 

SAB 7 

DOM 4 

Linha G - Natal - Macaíba: BR 226 R$ 2,65 

DU 8 

SAB 6 

DOM 5 

Residencial 
Minha Santa 

Rua Irineu Nunes, 
S/N, Bela Vista - 

Macaíba/RN – CEP: 
59.280-000 

Trampolim da 
Vitória 

Linha I - Macaíba - São Gonçalo do Amarante R$ 2,65 

DU 3 

SAB 2 

DOM 2 

MACAÍBA ENDEREÇO  Empresa  
Ônibus intermunicipal (TOMP - transporte opcional de 

médio porte) - Linha  
Preço da 

passagem 
Frota por: 

Residencial 
Francisco Alípio e 
Residencial Lúcia 

Marques 

Loteamento Ferreiro 
Torto – Alto do 
Ferreiro Torto - 

Macaíba/RN -  CEP 
59.280-000 

1.E1.33 Macaíba-Natal (BR 101) via TRN R$ 2,80  

DU 1 

SAB 1 

DOM 1 

1.E1.32 Macaíba-Natal (BR 101) via Romualdo Galvão  R$ 2,80  

DU 1 

SAB 1 

DOM 1 

1.E1.16 Macaíba-Natal (BR 101) via Romualdo Galvão Centro  R$ 2,80  

DU 1 

SAB 1 

DOM 1 

1.E1.15 Macaíba-Natal (BR 101) via Av. Rui Barbosa - Centro  R$ 2,80  

DU 1 

SAB 1 

DOM 1 

1.E1.17 
Macaíba-Natal (BR 101) via Walfredo Gurgel e Av. Rui 

Barbosa 
 R$ 2,80  

DU 1 

SAB 1 

DOM 1 

1.E1.13 Macaíba-Natal (BR 226) via centro  R$ 2,80  

DU 1 

SAB 1 

DOM 1 

Residencial 
Minha Santa 

Rua Irineu Nunes, 
S/N, Bela Vista - 

Macaíba/RN – CEP: 
59.280-000 

Pessoa jurídica 
as TOMP´s que circulam perto da área são de 

Parnamirim 
R$ 2,60   

DU 0 

SÁB 0 

DOM 0 

Fonte: Elaborado pela autora. Observação: O Residencial Minha Santa é alimentado pelo transporte público coletivo de Parnamirim.  



 

 

Quadro 4 - Acessibilidade - Transporte público coletivo - Monte Alegre 

MONTE 
ALEGRE 

ENDEREÇ
O 

Empresa Ônibus intermunicipal (SRT - serviço de transporte regular) - Linha 
Preço da 
passage

m 
Frota por: 

Residencia
l 

Esperança 

RN-002 - 
Bairro 

Esperança - 
Monte 

Alegra/RN 

Empresa 
Riograndens

e 

Natal - Monte Alegre; essa linha não existe mais. Sofreu caducidade em 
10/12/05 

R$ 4,80 

DU - 

SAB - 

DO
M 

- 

Nova Cruz - Brejinho (passa em Monte Alegre) R$ 6,20 

DU 5 

SAB 5 

DO
M 

4 

MONTE 
ALEGRE 

ENDEREÇ
O 

Empresa 
Ônibus intermunicipal (TOMP - transporte opcional de médio porte) - 

Linha 

Preço da 
passage

m 
Frota por: 

Residencia
l 

Esperança 

RN-002 - 
Bairro 

Esperança - 
Monte 

Alegra/RN 

1.E2.1 Monte Alegre-Natal (Walfredo Gurgel) Av. Rui Barbosa – Centro R$ 4,80 

DU 1 

SAB 1 

DO
M 

1 

1.4.5 Santo Antônio-Natal (Via Brejinho e Curral Novo) R$ 4,80 

DU 1 

SAB 1 

DO
M 

1 

1.4.3 Santo Antônio (via Brejinho e Monte Alegre) R$ 7,65 

DU 1 

SAB 1 

DO
M 

1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 



 

 

Quadro 5 - Acessibilidade - Transporte público coletivo - Natal 

NATAL ENDEREÇO Empresa 
Ônibus intermunicipal (SRT - 

serviço de transporte regular) – 
Linha 

Preço da 
passagem 

Frota por: 

Residencial Vivendas do 
Planalto I,  Residencial 
Vivendas do Planalto II,  
Residencial Vivendas do 

Planalto III e  
Residencial Vivendas do 

Planalto IV 

Loteamento 
reforma – Quadras 
209, 210 e 211 – 
Bairro Planalto - 
Natal/RN CEP: 

59.074-559 

Nossa Senhora 
da Conceição 

L-41: Planalto/Cidade Nova/Ribeira, 
via Leningrado 

 
R$ 2,20 

DU 06 

SÁB 
 

03 

DOM 01 

NATAL ENDEREÇO Empresa 
Ônibus intermunicipal (TOMP - 

transporte opcional de médio porte) 
– Linha 

Preço da 
passagem 

Frota por: 

Residencial Vivendas do 
Planalto I,  Residencial 
Vivendas do Planalto II,  
Residencial Vivendas do 

Planalto III e  
Residencial Vivendas do 

Planalto IV 

Loteamento 
reforma – Quadras 
209, 210 e 211 – 
Bairro Planalto - 
Natal/RN CEP: 

59.074-559 

Nossa Senhora 
da Conceição 

L-599: Guarapes/Leningrado 
(Alimentador) 

R$ 2,20 

DU 01 

SÁB 01 

DOM - 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 6 - Acessibilidade - Transporte público coletivo - Nísia Floresta 

NÍSIA 
FLORESTA 

ENDEREÇO Empresa 
Ônibus intermunicipal (SRT - 

serviço de transporte regular) – 
Linha 

Preço da 
passagem 

Frota por: 

Residencial 
Clóvis Ferreira da 

Silva 

Rua Projetada, S/N – 
Desmembramento do Sítio 

Estivas, Nísia Floresta/RN – 
CEP: 59.164-000 

Empresa Barros 

Natal-Nísia Floresta R$ 4,80 

DU 2 

SÁB 1 

DOM 1 

Nísia Floresta - São José de 
Mipibú 

R$ 0,50 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 1 

Residencial Alto 
da Floresta 

Estrada do IBAMA, Centro - 
Nísia Floresta/RN 

Empresa Barros 

Natal-Nísia Floresta R$ 4,80 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 1 

Nísia Floresta - São José de 
Mipibú 

R$ 0,50 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 
 

NÍSIA 
FLORESTA 

ENDEREÇO Empresa 
Ônibus intermunicipal (TOMP - 
transporte opcional de médio 

porte) – Linha 

Preço da 
passagem 

Frota por: 

Residencial 
Clóvis Ferreira da 

Silva 

Rua Projetada, S/N – 
Desmembramento do Sítio 

Estivas, Nísia Floresta/RN – 
CEP: 59.164-000 

1.E2.5 
Natal-Nísia Floresta - Centro 

(Via Romualdo Galvão) 
R$ 4,80 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 1 

Residencial Alto 
da Floresta 

Estrada do IBAMA, Centro - 
Nísia Floresta/RN 

1.E2.5 
Natal-Nísia Floresta - Centro 

(Via Romualdo Galvão) 
R$ 4,80 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 1 
Fonte: Elaborado pela autora. 



Quadro 7 - Acessibilidade - transporte público coletivo – Parnamirim 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. Observação: Ônibus intermunicipal (TOMP - transporte opcional de médio porte) - Linha  

PARNAMIRIM ENDEREÇO  Empresa  
Ônibus intermunicipal (SRT - serviço de transporte 

regular) - Linha  
Preço da 

passagem 
Frota por:  

Residencial 
Nelson Monteiro 

e Residencial 
Waldemar Rolim 

Rua Antônia de Lima Paiva, 
antiga Rua Projetada, bairro 

Nova Esperança, Loteamento 
Taborda-Quadra I-Lote 4  

Parnamirim/RN. 

Trampolim da Vitória. 
Linha C: Parnamirim/Natal, via Vale do Sol, Natal 

Shopping 
R$ 2,10 

DU 9 

SÁB 7 

DOM 3 

Condomínio Vida 
Nova 

Av. Paulo Afonso, s/n – 
Passagem de Areia – 

Parnamirim/RN – CEP 59.150-
000 

Trampolim da Vitória. 
Linha J: Parnamirim/Natal, via Jockey Club, 
Passagem de Areia e Rodoviária de Natal 

R$ 2,60 

DU 15 

SÁB 8 

DOM 5 

Condomínio Ilhas 
do Pacífico 

Rua Brigadeiro Afonso 
Trompowsky, s/n – Passagem 
de Areia – Parnamirim/RN – 

CEP 59.150-000 

Trampolim da Vitória. 
Linha J: Parnamirim/Natal, via Jockey Club, 
Passagem de Areia e Rodoviária de Natal 

R$ 2,60 

DU 15 

SÁB 8 

DOM 5 

Residencial 
América I 

(Salatiel Rufino) e 
Residencial 
América II 

(Iderval Medeiros) 

Rua - João Firmino da Silva, 
GLEBA  A, Loteamento Santa 

Cecília, Bairro Nova 
Esperança – Parnamirim/RN 

Trampolim da Vitória. 
Linha C: Sta. Teresa - Sta. Cecília - Sta. Julia 

Extensão: 39,1km (via Vale do Sol) 
R$ 2,10 

DU 9 

SÁB 7 

DOM 3 

Condomínio Ilhas 
do Atlântico e 

Condomínio Ilhas 
do Caribe 

Rua Antônio Carlos Sobrinho 
s/nº - Cajupiranga – 

Parnamirim/RN CEP 59.150-
001 

Trampolim da Vitória. Linha L: Parnamirim/Natal, via Liberdade/Cajupiranga  R$ 2,10 

DU 4 

SÁB 2 

DOM 1 

Residencial 
Terras do 

Engenho I e II 

Rua Doutor Mário Negócio, 
4100, Gleba A, Bairro Nova 
Esperança, Parnamirim/RN 

CEP: 59.150-000 

Ainda não há linhas 
disponíveis 

mais próximo são os ramais da Linhas e Interbairros 1 R$ 2,10 

DU 9 

SÁB 7 

DOM 3 

Residencial 
Terras do 

Engenho II 

Rua Doutor Mário Negócio, 
4100, Gleba A, Bairro Nova 
Esperança, Parnamirim/RN 

CEP: 59.150-001 

Ainda não há linhas 
disponíveis 

mais próximo são os ramais da Linha C e Interbairros 
1 

R$ 2,10 

DU 9 

SÁB 7 

DOM 3 

Residencial Irmã 
Dulce I, II e III 

Rua Santa Ágata, 130, Nova 
Esperança, Parnamirim-RN – 

CEP 59.144-390 

Ainda não há linhas 
disponíveis 

mais próximo são os ramais da Linha C e Interbairros 
1 

R$ 2,10 

DU 9 

SÁB 7 

DOM 3 



 

 
 
 
 
 

Quadro 8 - Ônibus intermunicipal (TOMP - transporte opcional de médio porte) – Linha em Parnamirim 

 

Ônibus intermunicipal (TOMP - transporte opcional 
de médio porte) - Linha 

Preço da 
passagem 

Frota por: 

Parnamirim – Natal (via Rua Romualdo Galvão) 
1.E2.16 

R$ 2,80 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 1 

Parnamirim – Natal (BR 101) via R. Romualdo 
Galvão e Hospital Walfredo Gurgel 

1.E2.26 
R$ 2,80 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 1 

Parnamirim – Natal (BR 101) via Terminal 
Rodoviário de Natal – TRN e Leprosário 

1.E2.21.1 
R$ 2,60 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 1 

Parnamirim – Natal (centro) 
1.E2.5.2 

R$ 2,80 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 1 

Parnamirim – Natal (Ponta Negra) 
1.E2.24 

R$ 2,60 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 1 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 

 

 



 

Quadro 9 - Acessibilidade - Transporte público coletivo – São Gonçalo do Amarante 
SÃO 

GONÇALO DO 
AMARANTE 

ENDEREÇO  Empresa  
Ônibus intermunicipal (SRT - serviço de 

transporte regular) - Linha  
Preço da 

passagem 
Frota por:  

Residencial 
Jomar Alecrim 

RN 160 – Trigueiros - 
Loteamento Brasil – São 

Gonçalo do Amarante/RN - 
CEP 59.290-000 

Empresa Trampolim da 
Vitória 

Linha R: Natal - São Gonçalo do Amarante R$ 2,10 

DU 3 

SÁB 3 

DOM 2 

Linha S: Natal - São Gonçalo do Amarante R$ 2,60 

DU 8 

SÁB 6 

DOM 4 

SÃO 
GONÇALO DO 

AMARANTE 
ENDEREÇO  Empresa  

Ônibus intermunicipal (TOMP - transporte 
opcional de médio porte) - Linha  

Preço da 
passagem 

Frota por: 

Residencial 
Jomar Alecrim 

RN 160 – Trigueiros - 
Loteamento Brasil – São 

Gonçalo do Amarante/RN - 
CEP 59.290-000 

1.E1.10 SGA-Natal via Centro R$ 2,60 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 1 

1.E1.49 SGA-Natal via Centro R$ 2,60 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 1 

1.E1.50 SGA-Natal via Centro R$ 2,60 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 1 

1.E1.11 SGA-Natal via TIROL R$ 2,60 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 1 

1.E1.52 SGA-Natal via Natal Shopping – Campus R$ 2,60 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 1 

1.E1.51 SGA-Natal via Natal Shopping – Campus R$ 2,60 

DU 1 

SÁB 1 

DOM 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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