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RESUMO 

 

Os investimentos em políticas públicas de mobilidade urbana financiados pelo PAC da Copa 

2014 desencadearam discussões e questionamentos por parte da sociedade civil em todo 

Brasil na expectativa de resultados positivos para a infraestrutura urbana e na temeridade 

quanto às possíveis violações de direitos humanos e, especialmente, do direito à moradia em 

função das remoções/desapropriações noticiadas. Natal capital do Rio Grande do Norte se 

insere nesse contexto por meio do projeto de mobilidade urbana interligando a Zona Norte da 

cidade ao Estádio Arena das Dunas, financiado pelo PAC da Copa 2014, denominado 

Corredor Estrutural Oeste, que passa pela Zona Oeste da cidade cortando uma Mancha de 

Interesse Social e propondo aproximadamente 400 desapropriações. A presente pesquisa 

questiona como se apresentam as estratégias e mecanismos de integração entre o projeto de 

mobilidade do Corredor Estrutural Oeste e a Habitação de Interesse Social atingida por esse 

projeto. Parte da hipótese de que os projetos financiados pelo PAC da Copa 2014 / 

Mobilidade Urbana para Natal/RN apresentam diversas lacunas quanto à integração com a 

política de habitação de interesse social no planejamento dessas obras, apesar da Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbana preconizar tal integração. Nos resultados foram 

destacadas 3 estratégias no processo de elaboração do projeto visando a integração entre as 

referidas políticas: (i) a integração entre as secretarias municipais envolvidas no projeto; (ii) a 

integração urbana da cidade; e (iii) a integração da política pública ou a política pública 

integrada. Para cada estratégia, destacou-se um dos principais mecanismos utilizados para 

alcançar a integração no projeto. O mecanismo, contudo, em seu processo de funcionamento/ 

implementação no estudo empírico apresentou diversas contradições e conflitos que acabam 

por compor lacunas na integração entre o projeto de mobilidade e a área de habitação 

atingida.  

 

 

Palavras Chave: Integração de Políticas Públicas. Mobilidade Urbana. Habitação de Interesse 

Social. Direito à Cidade. PAC Copa 2014em Natal/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

ABSTRACT 

 

The public political investments of urban mobility financed by PAC of Cup 2014 have 

developed discussions and questions by the civil society in Brazil expecting positive results to 

the urban infrastructure referring to the possible human rights violation and, specially, rights 

of habitation related to the removing/expropriation noticed. Natal, capital of Rio Grande do 

Norte, is into this context, due to the urban mobility project linking North Zone of the city to 

the Arena das Dunas stadium, financed by the PAC of Cup 2014, named West Structural 

Corridor, that crosses a field of social interest and proposes almost 400 expropriations. This 

research analyzes how strategies and mechanisms of integration were presented between the 

mobility project of West Structural Corridor and the Social Interest Habitation affected by this 

project. We have as hypothesis those projects financed by PAC of Cup 2014/Urban Mobility 

to Natal/RN present many problems related to the integration of social interest to the housing 

project, however the National Politics of Urban Development has planned this integration. As 

a result we detach 3 strategies in the elaboration process about the integration of those 

politics: (i) integration between municipal secretaries involved in this project; (ii) urban 

integration of the city; and (iii) integration of public rules or public politics integrated. For 

each strategy were presented the main mechanisms used to establish the integration of the 

project. Those mechanisms, however, in this process of establishment/implementation of the 

empirical research, presented many contradictions and conflicts that compose problems to the 

integration between the mobility project and the housing area affected. 

 

 

Keywords: Public politics integration. Urban Mobility. Social interests of housing. City 

rights. PAC of Cup 2014 in Natal/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda os processos de articulação entre as políticas de acesso à 

terra urbanizada, à habitação, ao saneamento, ao transporte e à mobilidade, na perspectiva dos 

processos de inclusão social, sustentabilidade socioambiental e gestão democrática, conforme 

princípios da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Desenvolve-se um estudo sobre 

a política de mobilidade urbana em relação à política de habitação de interesse social, tendo 

como referência o projeto de mobilidade urbana intitulado Corredor Estrutural Oeste 

financiado pelo PAC da Copa 2014 para a cidade do Natal/RN. O projeto visa à interligação 

do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante1 (vindo pela Zona Norte de Natal) ao Estádio 

Arena das Dunas, obra também denominada de Lote 1 do “Corredor Estrutural Oeste”.  

A relação entre mobilidade urbana e habitação de interesse social tem atraído o 

interesse da autora desde o início de 2010, quando participou de um curso de capacitação para 

gestores públicos latino-americanos desenvolvido pela Fundação CEDDET (Fundación 

Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico) e pelo ICEF 

(Instituto Espanhol de Comércio Exterior) em parceria com a Prefeitura Municipal do Natal 

através da SEMURB (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo) sob o tema: 

Financiación de Infraestructuras de Transporte y Equipamientos Públicos. No âmbito desse 

curso desenvolveu-se o trabalho Perspectivas de la profundización de las Políticas de 

Mobilidad Urbana en Brasil através del programa de Aceleración de Crecimiento – PAC 

(SANTOS, 2010), que foi apresentado no Seminário realizado em Madri, no período de 14 a 

18 de junho de 2010, e publicado na Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en 

infraestruturas y transporte referente ao primeiro semestre de 2010.  

Nesse mesmo ano, verificou-se a inserção da autora no grupo de pesquisa do 

Observatório das Metrópoles que desenvolve o Monitoramento da Política de 

Desenvolvimento Urbano, e que naquela época realizava a pesquisa sobre o Programa de 

Aceleração do Crescimento – Região Metropolitana de Natal (RMNatal)2. A partir dos 

                                                             
1 O Aeroporto Internacional de Cargas e Passageiros da Grande Natal / São Gonçalo do Amarante é um novo 

complexo aeroportuário que está em construção na Região Metropolitana de Natal, distando 40 Km do centro 

da capital do Rio Grande do Norte. Depois de concluído serão quarto hub brasileiro, sendo o primeiro 

administrado pela iniciativa privada, terá capacidade para 6.2 milhões de passageiros/ano. 
2 Projeto de Pesquisa do Observatório das Metrópoles: Monitoramento da Política de Desenvolvimento Urbano e 

Monitoramento do Programa de Aceleração do Crescimento – Região Metropolitana de Natal - (RMNatal). 

Pesquisa realizada em 2010 visando compreender especificidades do processo de formulação e implementação 

das ações do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, tendo como referência os princípios e diretrizes 

da Política de Desenvolvimento Urbano em processo de implementação no país a partir de 2003. Equipe: 
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estudos realizados na citada pesquisa, a autora participou do Seminário Nacional Governança 

Urbana e Desenvolvimento Metropolitano, em setembro de 2010, realizado na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) apresentando o trabalho: “Habitação e Mobilidade 

Urbana – notas sobre a integração de projetos do PAC na Região Metropolitana de 

Natal”(SANTOS, 2010).Em janeiro de 2011, para obtenção do título de especialista do curso 

de Gestão Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN), apresentou o artigo “Discutindo a integração entre provisão habitacional e 

de infraestrutura urbana no Programa de Urbanização Integrada para o reassentamento do 

Leningrado – Natal/RN”. (SANTOS, 2011). 

A partir desses estudos, identificou-se que a integração das políticas públicas 

confirmava-se como tema e preocupação central dos diversos segmentos sociais envolvidos 

com o debate, proposição e implementação das Políticas Públicas no Brasil. No tocante à 

Política de Desenvolvimento Urbano, verificou-se que o tema da integração entre as políticas 

setoriais foi enfatizado nas três últimas Conferências Nacionais das Cidades (2007, 2010 e 

2013), evidenciando a necessidade de a gestão pública avançar quanto aos processos de 

articulação entre as políticas de acesso à terra urbanizada, à habitação, ao saneamento, ao 

transporte e à mobilidade. Em Natal, a orientadora da presente pesquisa abordou esse tema no 

artigo Projetos de Mobilidade e Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Hiatos e 

desafios à conquista de um legado positivo da Copa 2014 em Natal (BENTES SOBRINHA, 

2011), a partir dos debates realizados pelo Comitê Popular da Copa 2014 Natal. 

Verificou-se que o caráter setorial dominante nas ações de implementação das 

políticas urbana e territorial tem evidenciado diversos problemas para consecução de 

objetivos dos programas, notadamente no que se refere à inclusão social. Ressalta-se que já se 

verificam esforços no sentido de se estabelecerem vinculações entre os projetos, a exemplo 

dos Programas de Urbanização Integrada propostos pelo Ministério das Cidades, abrangendo 

ações de Saneamento, Provisão Habitacional e Regularização Fundiária. Contudo, identifica-

se que ainda são frágeis os mecanismos que promovem o diálogo entre ações programadas no 

campo das Políticas Setoriais, o que pode ser percebido mediante os conflitos decorrentes da 

desarticulação entre os projetos nos diferentes níveis. São exemplos a implantação de 

infraestrutura urbana em sua relação com a habitação de interesse social; a desvinculação 

                                                                                                                                                                                              
Maria Dulce P. Bentes Sobrinha (Coord.), Ana Cláudia Cardoso, Karitana Maria de Sousa Santos, Carolina 

Farkat, Glenda Dantas Ferreira. 

 

http://www.meioambiente.ufrn.br/deolhonacidadedacopa/?p=598
http://www.meioambiente.ufrn.br/deolhonacidadedacopa/?p=598
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entre as indicações dos Planos Diretores e a implantação de infraestrutura de transporte, entre 

outros.  

Com a proposição do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, em 2007, 

contendo medidas de estímulo ao investimento privado e ampliação dos investimentos 

públicos em infraestrutura, o problema da integração de projetos, que em princípio são 

concebidos setorialmente, tornou-se mais complexo. Nessa perspectiva, verificou-se a 

retomada das políticas nacional de desenvolvimento urbano, habitação e mobilidade urbana 

sustentável a partir de 2003, com a criação do Ministério das Cidades. Portanto, são recentes e 

os sistemas de planejamento ainda se encontram em fase de elaboração. Identificou-se que são 

raras as experiências de avaliação e monitoramento quanto à aplicação dos recursos públicos 

federais nos municípios, a exemplo daqueles oriundos do Programa de Aceleração do 

Crescimento. 

O contexto em que foi elaborado o Projeto de Mobilidade Urbana para Natal parte da 

inserção de Natal como cidade-sede da Copa do Mundo 2014, a partir de 31 de janeiro de 

2009, quando foi oficializada pela FIFA a escolha das 12 cidades que irão sediar a Copa do 

Mundo no Brasil em 2014 (ver Mapa 1), incluindo aí a capital do Rio Grande do Norte, as 

quais foram: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto 

Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.  

 

Mapa 1 – Brasil com localização de Natal entre as cidades-sede da Copa 2014 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Mapa do IBGE 2007 
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A partir da confirmação do Brasil como sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e 

da definição das cidades-sede em 2009, o Governo Federal firmou com as cidades-sede e com 

os governos dos estados envolvidos uma Matriz de Responsabilidades entre os entes 

federados, definindo grupos de investimentos e fontes de recursos para execução de 

empreendimentos que venham a estruturar as cidades para receber o evento. A esse respeito, o 

Ministério do Planejamento esclareceu que as obras que integravam a Matriz da Copa foram 

incorporadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).  Ressaltou também que as 

obras que compõem a carteira do PAC2 possuíam prioridade de execução e, por isso, 

contavam com recursos garantidos, que não seriam contingenciados. Assim, os 

empreendimentos do PAC 2 também poderiam ser licitados por meio do Regime Diferenciado 

de Contratação (RDC), modalidade que reduz o tempo e o custo de contratação.   

Nesse contexto de agilização de procedimentos e considerando o caráter setorial que 

historicamente as políticas públicas assumem no país, questiona-se a capacidade do município 

de gerir os projetos de mobilidade urbana de forma integrada, especialmente com a habitação, 

no âmbito do financiamento do PAC da COPA, consonante com a Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano. 

Natal como cidade-sede teve seus projetos de mobilidade direcionados ao 

aperfeiçoamento do sistema viário de transportes criando um corredor estrutural ligando três 

importantes polos para o megaevento: (i) o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do 

Amarante, em construção no município vizinho integrante da Região Metropolitana de Natal; 

(ii) o estádio Arena das Dunas, construído na área onde antes existia o estádio Machadão3, 

situado no bairro Lagoa Nova da Zona Sul; e (iii) a rede hoteleira instalada principalmente na 

Via Costeira e em Ponta Negra. Considerando a localização desses polos, a interligação entre 

eles assume também importante papel na ligação Norte-Sul da cidade e nas vias de integração 

da Região Metropolitana de Natal. (Ver Mapa 2 – Região Metropolitana de Natal com 

destaque para Natal e São Gonçalo do Amarante e os polos para a Copa 2014) 

  

                                                             
3O Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado, mais conhecido como Machadão, inaugurado em 04 de junho 

de 1972, foi um estádio de futebol da cidade do Natal/RN, que juntamente com o ginásio Machadinho, foi 

demolido no ano de 2011 para dar lugar à construção do estádio Arena das Dunas, com vistas à participação de 

Natal como cidade-sede da Copa do Mundo 2014.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_de_futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_do_Natal
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Mapa 2 - Região Metropolitana de Natal com destaque para Natal e São Gonçalo do Amarante e os polos para a Copa 
2014 
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A Matriz de Responsabilidades para as obras da Copa 2014 em Natal incluíram 

investimentos destinados ao estádio Arena das Dunas, às obras de mobilidade urbana, e às 

obras do aeroporto de São Gonçalo do Amarante e no Terminal Marítimo de Natal. Os 

projetos de mobilidade urbana definidos para receber os recursos do PAC da Copa 2014 em 

Natal, foram: o Corredor Estrutural Oeste ligando a Zona Norte ao estádio Arena das Dunas, o 

acesso ao novo Aeroporto em São Gonçalo do Amarante, a reestruturação da Avenida 

Engenheiro Roberto Freire e a implantação do prolongamento da Avenida Prudente de 

Morais. (Ver Mapa 3 - Identificação dos projetos de mobilidade urbana financiados pelo PAC 

da Copa 2014 para Natal/RN). Os projetos, cada um em suas especificidades, desencadearam 

discussões e questionamentos junto à sociedade civil organizada que buscava conhecer o 

conteúdo dos mesmos e a relação deles com o seu entorno. 

O projeto de mobilidade a ser estudado na presente pesquisa é o do Corredor 

Estrutural Oeste apresentado na Matriz de Responsabilidades da Copa 2014 constituído de 

alargamento de vias e de construção de obras de arte abrangendo três trechos: 1 –Avenida 

Felizardo Moura e BR 226 (Avenida Industrial João Francisco da Motta), 2 – Complexo 

Viário da Urbana, e 3 – reestruturação geométrica da Av. Capitão Mor Gouveia. (Ver Mapa 4 

- Corredor Estrutural Oeste destacando os 3 trechos de obras) Existiram outras propostas 

viárias discutidas internamente pelo município e posteriores modificações, contudo a análise 

ora desenvolvida parte dos encaminhamentos adotados sobre esse projeto e os reflexos do 

mesmo na Habitação de Interesse Social do Entorno.  

Para compreender a importância dessas vias é necessário apresentar um breve contexto 

da evolução urbanística do município de Natal relacionado com as áreas de intervenção do 

Corredor Estrutural Oeste. Natal se desenvolveu inicialmente entre a margem direita do Rio 

Potengi e o cordão dunar do Parque das Dunas. Devido às condições geomorfológicas e de 

evolução urbana o sistema viário apresenta características que misturam aspectos radiais (com 

início na área central) com trechos essencialmente ortogonais. Apesar de no início do século 

XX a cidade receber a implantação planos urbanísticos, como o Polidrelli, Palumbo e 

Saturnino de Brito, a maior parte da cidade se desenvolveu sem um planejamento mais 

rigoroso, agravando ao longo dos anos problemas urbanos e de mobilidade. Com a 2ª Guerra 

Mundial o município passou por uma forte expansão demográfica com crescimento urbano 

direcionado pela ligação das bases militares, especialmente o eixo norte-sul com as Avenidas 

Hermes da Fonseca e Salgado Filho e o eixo Leste-Oeste com a Avenida Alexandrino de 

Alencar. (QUEIROZ; SILVA, 2012)  



21 
 

Mapa 3 – Identificação dos projetos de mobilidade urbana financiados pelo PAC da Copa 2014 para Natal/RN 
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Mapa 4 - Corredor Estrutural Oeste destacando as 3 obras 
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A margem esquerda do Rio Potengi teve seu desenvolvimento até o início do século 

XX a partir da vila de pescadores da Redinha. Com a construção da ponte de ferro ligando as 

duas porções do município (entre 1913 e 1915) o crescimento se dá na região do Igapó. Em 

1970 com a inauguração de uma nova ponte paralela à de ferro houve uma maior fluidez no 

tráfego entre as duas regiões. Foi na década de 1970 que o Estado construiu um grande 

número de conjuntos habitacionais na região norte, o que direcionou o crescimento para a área 

mais periférica da cidade, trazendo intenso crescimento demográfico e processo de 

urbanização. Se por um lado os conjuntos apresentavam algum planejamento interno para o 

uso residencial, por outro faltou planejar uma malha viária que proporcionasse maior 

integração entre os mesmos, com vias coletoras e arteriais que absorvessem os fluxos locais, 

repercutindo na dificuldade de conexão entre os diversos conjuntos e nas dificuldades 

enfrentadas pelo transporte individual e coletivo nos dias atuais para entrar e sair da região 

norte de Natal. Em 1988 a ponte foi duplicada e possui atualmente duas faixas de rolamento 

para autos em cada sentido, via férrea, canteiro central e passagens de pedestres. (QUEIROZ; 

SILVA, 2012) 

A ponte recebe os fluxos vindos das demais regiões administrativas da cidade 

principalmente através da Rua Dr. Mário Negócio (vindo da Zona Leste), da Av. Bernardo 

Vieira (vindo da Zona Sul) e da Av. Industrial João Francisco da Motta (vindo da Zona 

Oeste). Atualmente confluência dessas vias em direção à ponte do bairro do Igapó passando 

pelo viaduto da Urbana é alvo de constantes congestionamentos nos horários de pico, mesmo 

após a construção da Ponte Newton Navarro4 que possibilitou uma nova alternativa de acesso 

à região norte da cidade. (Ver Mapa 5 – Esquema da ligação das Regiões Norte e Sul de 

Natal/RN) 

  

                                                             

4A Ponte Newton Navarro  liga os bairros da Zona Norte de Natal e os municípios norte da Região Metropolitana 

de Natal aos bairros da Zona Leste e do litoral sul, além de outras regiões da cidade passando pelo Rio Potengi. 

Foi inaugurada em novembro de 2007 principalmente com as finalidades de desobstrução do tráfego da Ponte 

de Igapó, melhorar o acesso ao futuro Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante e a novos 

empreendimentos que vem se instalando na região norte, além de facilitar e aumentar o fluxo de turistas no 

litoral norte e facilitar a saída dos moradores da Zona Norte para os bairros do centro da cidade e de outras 

zonas da capital. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Norte_de_Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Leste_de_Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Potengi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_de_Igap%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_de_Igap%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_do_Amarante
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Mapa 5 - Esquema da ligação das Regiões Norte e Sul de Natal/RN 
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O crescimento demográfico da Região Norte de Natal, a expansão imobiliária no 

contexto da Região Metropolitana de Natal (São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Extremoz e 

Ceará-Mirim) e o início do funcionamento do novo aeroporto em São Gonçalo do Amarante, 

cujo acesso passa por esse Corredor Estrutural Oeste, são motivos para agravar ainda mais o 

quadro de congestionamentos e problemas de transporte coletivo da área, independentemente 

da realização da Copa do Mundo 2014 em Natal. Diante desse prognóstico os órgãos técnicos 

do município já vinham elaborando projetos e alternativas de solução para minimizar os 

problemas de tráfego naquela região. Quando da possibilidade de obtenção de recursos para 

projetos de mobilidade urbana no contexto da realização da Copa 2014 o projeto do Corredor 

Estrutural Oeste foi escolhido pelo município para solucionar a ligação entre o Aeroporto, o 

Arena das Dunas e a rede hoteleira, conforme elucidado no Mapa 2. 

Participando das discussões públicas sobre as obras de mobilidade para a Copa 2014 

em Natal, a autora verificou que o projeto do Corredor Estrutural Oeste apresentava 

problemas de gestão pública e de relação com o entorno, particularmente com os 

assentamentos precários e bairros populares adjacentes ao eixo viário que liga a Zona Norte à 

Zona Sul da cidade, passando pela Zona Oeste de Natal, cortando uma região da cidade 

mapeada no Plano Diretor como Mancha de Interesse Social. O que representa a necessidade 

de tratamento especial da intervenção dadas as características socioeconômicas da população 

residente na área. (Ver Mapa 6 - Localização do Corredor Estrutural Oeste sobre a Mancha de 

interesse Social de Natal / RN). Essa reflexão estimulou a realização da presente pesquisa, 

cuja questão central é identificar como se apresentam as estratégias e os mecanismos de 

integração entre o projeto de mobilidade financiado pelo PAC da Copa 2014 e a habitação de 

interesse social localizada na área de abrangência desse projeto. 

Ressalta-se que na ilustração do Mapa 6 foi representado além da Mancha de Interesse 

Social as ZPAs da cidade, visando mostrar que o eixo viário do Corredor Estrutural Oeste 

passa ainda pela ZPA 8. A proposta de intervenção previa adentrar em área de mangue para 

alargamento das vias. Esse aspecto do projeto também gerou diversos questionamentos e 

discussões junto à sociedade civil organizada, contudo, estes não foram alvo da presente 

pesquisa. 
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Mapa 6 - Corredor Estrutural Oeste sobre a Mancha de interesse Social de Natal / RN 
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Parte-se da hipótese de que os projetos financiados pelo PAC da Copa 2014 / 

Mobilidade Urbana para Natal (Lote 01) apresentam diversas lacunas quanto à integração 

com a Habitação de Interesse Social no planejamento das obras de mobilidade urbana, apesar 

da Política Nacional de Desenvolvimento Urbana preconizar tal integração. Nesse sentido, 

toma-se como objeto de estudo o projeto de Mobilidade Urbana da Copa 2014 em Natal/RN 

na sua relação com a Habitação de Interesse Social do entorno. 

Em relação ao universo de estudo, define-se pelo Corredor Estruturante ligando a 

Zona Norte de Natal ao Estádio Arena das Dunas, financiado pelo PAC da Copa 2014 / 

Mobilidade Urbana para Natal, visando à integração do Aeroporto de São Gonçalo com a 

futura Arena das Dunas e com o Setor Hoteleiro. O trecho da obra a ser estudado é também 

denominado de “Lote 01”, o qual envolve as obras de reestruturação da malha viária na Rua 

Felizardo Moura e na Avenida Napoleão Laureano (BR-226), situado entre a Cabeceira da 

Ponte de Igapó, na Zona Norte, passando pelo Complexo Viário da Urbana até o encontro 

com a Avenida Capitão Mor Gouveia, na Zona Oeste. 

O objetivo geral do estudo é compreender as estratégias e os mecanismos de 

integração entre as políticas públicas de mobilidade urbana e de habitação de interesse social, 

previstos na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, considerando o projeto de 

mobilidade urbana financiado pelo Governo Federal para a cidade de Natal no contexto do 

PAC da Copa 2014. Como objetivos específicos, buscam-se: (i) Refletir sobre os principais 

argumentos que fundamentam a formulação de políticas públicas integradas no contexto da 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano com enfoque nas políticas de mobilidade 

urbana e de habitação de interesse social; (ii) Caracterizar o processo de 

elaboração/planejamento do projeto de mobilidade urbana estudado; (iii) Identificar as ações 

dos atores envolvidos e/ou atingidos com a proposição do projeto, visando identificar como se 

deu a inserção da participação social na sua elaboração; (iv) Caracterizar o projeto de 

mobilidade urbana na sua relação urbanística com o entorno no tocante às políticas de 

Mobilidade Urbana e de Habitação de Interesse Social; (v) Enunciar estratégias e mecanismos 

de integração identificadas entre as Políticas de Mobilidade Urbana e de Habitação de 

Interesse Social no projeto de mobilidade urbana em estudo.  

A pesquisa foi desenvolvida com base em um estudo de natureza aplicada, a 

abordagem do problema, por sua vez, foi realizada por meio de uma pesquisa qualitativa, 

considerando a dinâmica entre as políticas públicas de mobilidade urbana e habitação de 

interesse social inserida no contexto da aplicação dos recursos do PAC da Copa 2014 / 

Mobilidade Urbana para a cidade do Natal/RN. 
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Quanto aos procedimentos técnicos, realizou-se uma revisão bibliográfica e 

documental abordando principalmente os seguintes temas: política pública; integração de 

políticas públicas; mobilidade urbana; habitação de interesse social; Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano – PNDU; Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável – 

PNMUS; Política Nacional de Habitação – PNH; Direito à Cidade; Programa de Aceleração 

do Crescimento; Copa 2014. 

Sobre os temas política pública, ciclo da política pública e arenas sociais, destacaram-

se autores como Celina Souza (2006), Klaus Frey (2000 e 2007), Silvia Gattai e Luiz Alberto 

Alves (2011), Celso Daniel (1988), Orlando Alves dos Santos Júnior (2011). Quanto à 

integração das políticas com ênfase nas políticas de mobilidade urbana e de habitação de 

interesse social, verificaram-se os estudos de Renato Balbim (2011), Sérgio Azevedo (2011), 

Silvia Gattai e Luiz Alberto Alves (2011), Alexandre Gomide (2006) e Eduardo Vasconcellos 

(2011). Destacaram-se ainda os autores Regina Ferreira (2008), Ana Fani Carlos (2007), 

Ermínia Maricato (2006), Roberto Monte-mor (2008) e Orlando Alves Santos Júnior (2011) 

pela abordagem do tema do Direito à Cidade na política urbana brasileira, visando a uma 

reflexão sobre a importância da integração das políticas públicas na perspectiva da reforma 

urbana. 

Quanto ao referencial teórico cabe aqui ressaltar que apesar de os conceitos de ciclo de 

políticas públicas serem destinados principalmente ao processo de elaboração de políticas 

macro como é o caso da Política Nacional de Mobilidade Urbana e Política Nacional de 

Habitação, seus processos e fases foram utilizados para subsidiar a caracterização e análise de 

um projeto específico dentro da política de mobilidade urbana local. Essa possibilidade 

Considerou a aproximação conceitual com a política urbana na abordagem de Gattai e Alves 

(2011) que trata um programa, projeto ou decisão com impacto na cidade como uma política 

pública. Assim, a construção de tal política ou projeto ao longo de várias fases e envolvendo 

diversos atores é entendida dentro do chamado ciclo da política pública. 

 

É possível definir política pública como um programa, um projeto, uma 

decisão estratégica, ou seja, qualquer atividade governamental que tenha um 

impacto sobre a cidade. Essa ação governamental é construída ao longo de 

várias fases e envolve vários atores governamentais e não governamentais. É 

o chamado ciclo da política pública (GATTAI; ALVES, 2011, p. 164). 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva analítica que utilizou a abordagem do ciclo da 

política pública e das arenas sociais como direcionador da sistematização dos dados. O que 

levou inicialmente a apresentação de uma sequência cronológica das informações nas 
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caracterizações realizadas para posterior análise quanto aos aspectos de integração entre 

mobilidade urbana e habitação de interesse social no projeto estudado. Propomo-nos a deixar 

esse processo registrado cientificamente, com o registro documental e histórico da tentativa de 

implantação desse projeto pelo município e das reações da sociedade civil desencadeadas a 

partir da proposição de desapropriações de aproximadamente 400 imóveis. 

A pesquisa buscou sistematizar dados sobre o projeto de mobilidade urbana do 

Corredor Estrutural Oeste e sobre o entorno atingido pelo projeto à luz do referencial teórico 

sobre integração de políticas públicas visando analisar especificidades do processo de 

formulação e implementação do projeto considerando os princípios e diretrizes de integração 

previstos nas Políticas Nacionais de Desenvolvimento Urbano, de Mobilidade Urbana e de 

Habitação. 

Considerando que o projeto encontra-se em fase de concepção e decisão, havendo 

ainda indefinição quanto à sua implantação, a presente pesquisa não se propõe a fazer uma 

avaliação de projeto. Sabe-se contudo que processos de avaliação e acompanhamento 

sistemáticos de ações urbanísticas são estruturados em torno dos conceitos de eficácia, 

eficiência e efetividade e podem contribuir para a construção de ambientes urbanos mais 

equilibrados e justos (ALVIM et al., 2006). A eficiência é definida como a relação entre os 

recursos utilizados e os produtos (menor utilização de recursos para uma mesma quantidade 

de produtos ou maior quantidade/ qualidade de produtos para um mesmo volume de recursos). 

A eficácia é definida como a relação dos produtos e das metas previamente estabelecidas e a 

efetividade diz respeito à relação entre os resultados alcançados e os objetivos propostos, se 

constitui em entender as mudanças significativas na vida das pessoas, vai além de detectar os 

efeitos imediatos do projeto (CARDOSO, 2002). 

A avaliação desse projeto (ou do que vier a ser executado) pode ser alvo de pesquisas 

futuras, quando da execução ou desistência do projeto e requer a utilização de um referencial 

teórico específico que dê subsídio à escolha de uma metodologia de avaliação projeto. 

 

Em termos gerais, avaliação é ato ou efeito de avaliar, implicando a 

atribuição de utilidade, de valores ou ambos. A noção de avaliação traz 

implícita a ideia de análise: decomposição em partes, exame minucioso, 

esquadrinhamento de um sujeito, objeto, relação ou processo. Traz também 

implícita a ideia de atribuição de valor, e nesse sentido, as avaliações 

inscrevem-se no processo político-social no sentido de tomada de posições 

em relação a quais objetivos e a quais valores dos diferentes grupos sociais 

esses valores estão referidos. (ALVIM et al., 2006, p.4) 

 

A caracterização e análise realizada na presente pesquisa poderá fundamentar 

avaliações no âmbito da eficácia, eficiência ou efetividade do projeto em momento posterior. 
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Quanto ao estudo empírico, este foi realizado através de pesquisa documental em duas 

etapas: (i) A primeira com coleta de dados junto aos gestores públicos do município de Natal 

nas secretarias competentes; (ii) e a segunda junto à sociedade civil organizada por meio das 

entidades que se destacaram na discussão do projeto junto à sociedade. 

A caracterização socioeconômica da população atingida pelo projeto foi baseada nos 

relatórios do município relativos ao plano de reassentamento para os residentes atingidos 

pelas obras de mobilidade, produzidos pela SEMOPI e SEHARPE (NATAL, 2012a; 2012b) e 

no perfil socioeconômico das famílias afetadas pelas obras da Copa 2014, produzido pela 

equipe da SEMTAS (NATAL, 2012c). Devido às limitações de tempo para finalização da 

pesquisa não foram realizadas entrevistas com os moradores da área, sendo considerados os 

dados e relatos contidos nos documentos pesquisados e nos jornais consultados. As 

ilustrações da caracterização do uso e ocupação do solo da área afetada por desapropriações 

foram realizadas a partir de imagens geradas pela SEMOPI em dezembro de 2011 com a 

demarcação do traçado viário e a previsão de desapropriações e de fotos capturadas fotos do 

Google Maps através do Street View identificando os usos predominantes e o perfil de 

ocupação do solo. 

No que diz respeito ao relato do processo de elaboração do projeto, foi baseado em 

dados, projetos, imagens, relatórios, pareceres técnicos, atas, leis, decretos, processos, obtidos 

junto às diversas secretarias do município envolvidas com a temática, em especial: SEMOB 

(Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana), SEMOPI (Secretaria Municipal de Obras 

Públicas e Infraestrutura), SEMURB (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo), 

SEHARPE (Secretaria Municipal de Habitação Social, Regularização Fundiária e Projetos 

Estruturantes) e DOM (Diário Oficial do Município); bem como nos sites governamentais e 

sítios de transparência dos projetos da copa 2014. 

Os dados do projeto vistos a partir dos agentes da sociedade civil organizada, 

identificando a reação dos agentes em relação à manutenção ou modificação do projeto, foram 

obtidos e sistematizados a partir de documentos oficiais ou jornalísticos produzidos pelas ou 

sobre entidades representativas no contexto de lutas sociais envolvidas no processo, tais 

como: o Comitê Popular da Copa, APAC (Associação Potiguar dos Atingidos pela Copa 

2014), UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Projeto Escritório Popular – 

Programa Lições de Cidadania. Foram utilizados: os relatórios de contestação sobre o projeto 

e os estudos ambientais produzidos pelas entidades, reportagens e entrevistas em jornais 

impressos ou virtuais, panfletos, atas de audiências públicas, cópia de documentos 

relacionados ao projeto, apresentações públicas, estatuto social, dentre outros. Além desses, 
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utilizou-se também de documentos emitidos pelo Ministério Público, tais como: termos de 

audiência e recomendações disponíveis na internet no site oficial do MPRN ou na instrução 

do processo de licenciamento ambiental das obras; bem como de atas de audiências públicas e 

de reuniões de conselhos como o CONCIDADE/NATAL, COMPLAM e CONHABINS. 

Na etapa de tratamento, análise e interpretação dos dados, buscou-se compreender: a 

relação entre as diversas secretarias na fase de elaboração do projeto; a relação da obra de 

mobilidade com o uso do solo; como a habitação existente ao longo da área do projeto foi 

tratada pela gestão pública; as reações da sociedade civil organizada e suas consequências no 

planejamento do projeto; quais as estratégias e mecanismos de integração identificadas entre 

as Políticas de Mobilidade Urbana e de Habitação de Interesse Social no projeto de 

mobilidade urbana estudado. A síntese dos procedimentos adotados no desenvolvimento da 

pesquisa encontra-se no Quadro 1 apresentado a seguir. 

 

Quadro 1 - Síntese dos Procedimentos 

 ONDE 

PESQUISAR 

DADOS LEVANTADOS OBJETIVO 

P
E

S
Q

U
IS

A
 

B
IB

L
IO

G
R

Á
F

IC
A

 

Livros, artigos e 

periódicos; 

 

Trabalhos Finais de 

Graduação; 

Dissertações e Teses 

Conceitos relativos a: 

 Política Pública 

 Integração de políticas públicas; 

 Mobilidade Urbana; 

 Habitação de Interesse Social; 

 Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

– PNDU; 

 Política Nacional de Habitação - PNH;  

 Direito à Cidade; 

 Programa de Aceleração do Crescimento; 

 Megaeventos – Copa 2014 

Exemplos de trabalhos já realizados dentro dos temas 

referidos acima; 

Elaborar referencial 

teórico-bibliográfico 

sobre os temas 

pertinentes à 

dissertação. 

P
E

S
Q

U
IS

A
 D

O
C

U
M

E
N

T
A

L
 1

 -
 

G
E

S
T

O
R

E
S

 

Sites 

Governamentais; 

 

Secretarias 

Municipais 

envolvidas: 

 

SEMOB 

SEMOPI 

SEMURB 

SEHARPE 

 

 

Levantar: 

 Texto completo da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano – PNDU; Política 

Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável – 

PNMUS; Política Nacional de Habitação - PNH; 

 Dados/valores de financiamentos dos projetos; 

 Conteúdo do Projeto de Mobilidade estudado 

(desenhos e relatórios) 

 Licenciamento Ambiental e Urbanístico dos 

projetos; 

 Identificação das desapropriações previstas no 

projeto; 

Entrevistar: 

 Gestores públicos que atuaram ou atuam 

diretamente com o projeto estudado nas diversas 

secretarias envolvidas; 

Levantamento de 

material para subsidiar 

a análise de dados 

referentes ao conteúdo 

do projeto e a fase de 

concepção do mesmo 

pelo gestor público 
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 ONDE 

PESQUISAR 

DADOS LEVANTADOS OBJETIVO 

P
E

S
Q

U
IS

A
 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

 2
 -

 

A
G

E
N

T
E

S
 

Sociedade civil 

organizada: 

Ministério Público, 

Comitê Popular da 

Copa, 

Associação Potiguar 

dos Atingidos pela 

Copa (APAC), 

UFRN 

Reportagens de 

jornais, revistas e 

internet 

Identificar: 

 Quais as tipologias de uso ocupação do solo 

atingidas pelo projeto através de desapropriações; 

 Adesões, reações e iniciativas dos agentes da 

sociedade civil organizada pela manutenção ou 

modificação do projeto a partir de documentos 

oficiais das entidades representativas; 

 Propostas de modificação do projeto em 

relação à habitação de interesse social; 

Coletar dados do 

projeto a partir dos 

agentes da sociedade 

civil organizada 

visando identificar a 

reação dos agentes em 

relação à manutenção 

ou modificação do 

projeto 

T
R

A
T

A
M

E
N

T
O

 D
O

S
 

D
A

D
O

S
 

Todo material 

coletado nas fases 

de pesquisa 

bibliográfica e 

documental  

 Relação entre as diversas secretarias na fase de 

elaboração do projeto; 

 Relação da obra de mobilidade com o uso do 

solo; 

 Verificação de como a habitação existente ao 

longo da área do projeto foi tratada pela gestão 

pública; 

 Reações da sociedade civil organizada e suas 

consequências no planejamento do projeto; 

 Estratégias e mecanismos de integração 

identificadas entre as Políticas de Mobilidade 

Urbana e de Habitação de Interesse Social no 

projeto de mobilidade urbana estudado.  

Tratamento, 

análise e interpretação 

dos dados coletados 

Fonte: Autoria Própria (2013) 

 

Para fins da presente pesquisa, ressaltamos o que consideramos como estratégia e 

como mecanismo na leitura feita do processo de integração entre as políticas estudadas. 

Levando em conta o significado das palavras, de acordo com o Dicionário Aurélio 

(FERREIRA, 2008) temos que estratégia significa “arte de aplicar os meios disponíveis ou 

explorar condições favoráveis com vista a objetivos específicos; e que mecanismo significa 

“processo de funcionamento”. Assim podemos considerar no presente estudo a estratégia 

como a combinação de mecanismos para alcançar o objetivo da integração entre as políticas 

públicas estudadas. 

Esta dissertação está estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo apresenta o 

referencial teórico, abordando a integração entre as políticas públicas de Mobilidade Urbana e 

Habitação de Interesse Social. Para tanto, consta de notas conceituais sobre política públicas, 

abordando o seu ciclo, as arenas sociais e os aspectos institucionais. Aborda também 

conceitos pertinentes à integração de políticas públicas envolvendo a integração de políticas 

setoriais, na Política de Mobilidade Urbana e na Política de Habitação de Interesse Social; 

para, por fim, discutir o Direito à Cidade como um princípio de integração na política urbana 

brasileira.  
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O segundo capítulo trata do estudo empírico sobre os processos de integração nas 

obras de mobilidade urbana do PAC da Copa 2014 em Natal. O capítulo traz as características 

técnicas do projeto, a caracterização socioeconômica do entorno atingido pelo projeto do 

Corredor Estrutural Oeste, as características de uso e ocupação do solo do entorno dessas 

obras projetadas, e a relação urbanística do projeto com o entorno tratando especificamente da 

relação entre mobilidade urbana e habitação de interesse social. Segue com a caracterização 

do processo de elaboração do projeto de mobilidade urbana no contexto do ciclo da política 

pública e das arenas sociais envolvidas para proposição de políticas setoriais integradas, 

apresentando a inserção da participação social por meio dos atores envolvidos e/ou atingidos 

pelo projeto. 

O terceiro capítulo discute as estratégias e mecanismos de integração entre o projeto 

de mobilidade financiado pelo PAC da Copa 2014 e a habitação de interesse social localizada 

na área de abrangência desse projeto, aferindo a hipótese sobre a existência de lacunas nesse 

processo.  

Por fim são apresentados os anexos com cópia de documentos consultados visando 

esclarecer e documentar os relatos expressos no texto.  
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2 MOBILIDADE URBANA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: NOTAS 

CONCEITUAIS SOBRE INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O primeiro capítulo trata de estudos teórico-conceituais sobre os principais 

argumentos que fundamentam a formulação de políticas públicas integradas. No primeiro 

tópico do capítulo, foi realizada uma revisão de conceitos com base nos autores Celina Souza 

(2006), Klaus Frey (2000 e 2007), Silvia Gattai e Luiz Alberto Alves (2011), Celso Daniel 

(1988), Orlando Alves dos Santos Júnior (2011), dentre outros, que abordam tema para a 

reflexão sobre a integração entre as políticas públicas de mobilidade urbana e de habitação de 

interesse social no projeto de mobilidade urbana financiado no contexto de realização de 

megaevento na cidade (Copa do Mundo de 2014). Nessa perspectiva, apresenta-se uma 

abordagem sobre o conceito de política pública, o ciclo da política pública, as arenas sociais e 

o institucionalismo com base nos autores citados. 

Em seguida, aborda-se a questão da integração das políticas públicas setoriais e da 

integração no contexto da política de mobilidade urbana e de habitação de interesse social. 

Para tanto, foram usados para fundamentação acadêmica os autores Renato Balbim (2011), 

Sérgio Azevedo (2011), Silvia Gattai e Luiz Alberto Alves (2011), Alexandre Gomide (2006) 

e Eduardo Vasconcellos (2011), tratados juntamente com a abordagem institucional advinda 

da legislação em vigor e do Ministério das Cidades com base nas publicações das Políticas de 

Desenvolvimento Urbano, Mobilidade Urbana Sustentável e Habitação. Por fim, discute-se o 

Direito à Cidade na política urbana brasileira para refletir sobre a importância da integração 

das políticas nessa temática, utilizando além da mesma abordagem institucional supracitada, 

os autores Regina Ferreira (2008), Ana Fani Carlos (2007), Ermínia Maricato (2006), Roberto 

Monte-mor (2008) e Orlando Alves Santos Júnior (2011). 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS: REFERÊNCIAS CONCEITUAIS 

 

Os estudos conceituais dos autores Celina Souza (2006), Klaus Frey (2000 e 2007) e 

Silvia Gattai e Luiz Alberto Alves (2011), Celso Daniel (1988), Orlando Alves dos Santos 

Júnior (2011), dentre outros, trouxeram a base sobre políticas públicas e políticas urbanas para 

subsidiar os estudos acerca da integração entre políticas setoriais. 

Buscando conceitos preliminares para a compreensão de políticas públicas e para a 

estruturação de um processo de pesquisa, Celina Souza (2006) ao realizar uma revisão de 

literatura conclui que a política pública é: 
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[...] um campo do conhecimento que busca integrar quatro elementos: a 

própria política pública, a política (politics), a sociedade política (polity) e as 

instituições onde as políticas públicas são decididas, desenhadas e 

implementadas. Disso pode-se concluir que o principal foco analítico da 

política pública está na identificação do tipo de problema que a política 

pública visa corrigir, na chegada desse problema ao sistema político 

(politics) e à sociedade política (polity), e nas instituições/regras que irão 

modelar a decisão e a implementação da política pública (SOUZA, 2006, 

p.40). 

 

De acordo Klays Frey (2000), para a ilustração dessas dimensões institucional, 

processual e material na ciência política, adota-se o emprego dos conceitos em inglês: polity 

para denominar as instituições políticas, fazendo referência à ordem do sistema político, 

delineada pelo sistema jurídico e à estrutura institucional do sistema político administrativo; 

politics para os processos políticos frequentemente de caráter conflituoso, no que diz respeito 

à imposição de objetivos, aos conteúdos e às decisões de distribuição; e policy, para os 

conteúdos da política, isto é, a configuração dos programas políticos, problemas técnicos e 

conteúdo material das decisões políticas. 

Evidencia-se, contudo, que, na realidade política, essas dimensões são entrelaçadas e 

se influenciam mutuamente. Essa diferenciação teórica fornece categorias de aspectos 

peculiares da política que podem ser proveitosas na estruturação de projetos de pesquisa 

(FREY, 2000). 

A política pública do ponto de vista teórico-conceitual é um campo multidisciplinar, e 

seu foco está nas explicações sobre a natureza da política pública e seus processos. Por essa 

razão, teorias sobre política pública precisam explicar também as inter-relações entre Estado, 

política, economia e sociedade, visto que as políticas públicas repercutem na economia e nas 

sociedades. Assim, a formulação de políticas públicas é constituída pelo estágio em que “os 

governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e 

ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real” (SOUZA, 2006, p.26). 

Tratando a especificamente do contexto urbano, na reflexão realizada por Gattai e 

Alves (2011), baseados em Frey (2000 e 2007), os autores destacam que políticas públicas são 

decisões estratégicas sobre como gerenciar a vida coletiva numa cidade, buscando solucionar 

os problemas relacionados com essa coletividade, compondo assim a administração de uma 

cidade. Destacam ainda que o debate deve encarar um movimento concreto de atores, 

superando a mera descrição. Nesse contexto, é interessante adotar o conceito elucidado por 

Gattai e Alves (2011): 
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É possível definir política pública como um programa, um projeto, uma 

decisão estratégica, ou seja, qualquer atividade governamental que tenha um 

impacto sobre a cidade. Essa ação governamental é construída ao longo de 

várias fases e envolve vários atores governamentais e não governamentais. É 

o chamado ciclo da política pública (GATTAI; ALVES, 2011, p.164). 

 

Ressaltam-se, no campo específico da política pública, os modelos explicativos 

desenvolvidos para elucidar como o governo escolhe fazer ou não uma ação específica que 

terá repercussão sobre a coletividade. Para isso, existem diversos modelos desenvolvidos, 

contudo, destacam-se três abordagens que trazem subsídios para o estudo empírico escolhido: 

o ciclo da política pública, as arenas sociais e as instituições. 

 

2.1.1 Ciclo da Política Pública 

 

Entender um pouco sobre o ciclo da política pública ajuda a identificar suas fases, as 

ações que compõe cada uma delas e os atores envolvidos, visualizando, assim, esse processo 

complexo e inter-relacionado. Para tanto, destaca-se a seguir o ciclo da política pública 

proposto por Gattai e Alves (2011) (Quadro 2): 

 

Quadro 2– Ciclo da Política Pública 

FASES AÇÕES COMPONENTES DE CADA FASE ENVOLVIDOS 

CONCEPÇÃO 

Diagnóstico de uma situação, condição ou problema 

Concepção de uma proposta de política pública para 

situação desse problema, mudança numa situação 

ou condição 

Encaminhamento para o governo da cidade 

Sociedade civil organizada 

Representantes eleitos 

Órgãos técnicos do governo 

Poder econômico 

DECISÃO 

Decisão sobre encaminhamento ou não da proposta 

Análise da proposta pela Câmara dos Vereadores 

Análise da proposta pelos técnicos da prefeitura 

Inserção da proposta na agenda governamental 

Sociedade civil organizada 

Representantes eleitos 

Órgãos técnicos do governo 

Poder econômico 

IMPLEMENTAÇÃO 

Implementação da proposta da política pública 

Construção de plano de ação para implementação 

Definição de recursos, prazos e ênfases e 

responsáveis 

Representantes eleitos 

Órgãos técnicos do governo 

Sociedade e controle social 

EXECUÇÃO 

Execução da política pública 

Acompanhamento da execução 

Correção de desvios 

Acompanhamento de cumprimento de prazos 

Acompanhamento da utilização das verbas 

Divulgação de utilização das verbas 

Sociedade civil organizada 

Representantes eleitos 

Órgãos técnicos do governo 

Poder econômico 

Fonte: GATTAI E ALVES (2011, p.166)  

 

Percebe-se, a partir do Quadro2, que a sociedade civil organizada deve estar presente 

em todas as fases do ciclo da política pública, participando ativamente: da concepção, 
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opinando no diagnóstico da situação/problema e na concepção da proposta de solução; da 

decisão sobre o encaminhamento ou não das propostas, analisando-as junto com os demais 

envolvidos na inserção da proposta na agenda governamental; da implementação da proposta 

de política pública especialmente mediante o controle social; da execução dos projetos, 

acompanhando a realização, prazos e utilização das verbas, solicitando correções e 

transparência. O governo, por sua vez, não pode prescindir da participação da sociedade civil 

organizada em qualquer das fases desse ciclo, com vistas ao resultado de uma política pública 

com a qualidade integrada.  

A complexidade desse ciclo é ressaltada por Frey (2000), destacando que a sequência 

das fases nem sempre são seguidas e que a dinâmica do ciclo é alimentada pelas reações 

mútuas dos atores envolvidos:  

 

Segundo a concepção do modelo de “policy cycle”, o processo de resolução 

de um problema político consiste de uma sequência de passos. Mas, na 

prática, os atores político-administrativos dificilmente se atêm a essa 

sequência. Isso vale especialmente para programas políticos mais complexos 

que se baseiam em processos interativos, cuja dinâmica é alimentada por 

reações mútuas dos atores envolvidos (FREY, 2000, p.229). 

 

De acordo com Frey (2000), o comportamento dos atores políticos e sociais nos 

processos de decisão política agem influenciados pelas suas identidades, ora enquanto 

cidadão, político, servidor público, ora enquanto engenheiro, médico, sindicalista ou chefe de 

família, e não somente de acordo com os seus interesses pessoais. Assim, na sua busca por 

estratégias “apropriadas”, o ator político tem suas decisões influenciadas por regras, deveres, 

direitos e papéis institucionalizados. 

Ainda no entendimento de ciclo, Souza (2006) afirma que as políticas públicas 

desdobram-se em planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e 

pesquisas, após desenhadas e formuladas, as quais serão postas em ação, quando 

implementadas, ficando daí submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação. Pode-se, 

então, resumir política pública como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, 

“colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças 

no rumo ou curso dessas ações.  

Trata-se de um ciclo formado por vários estágios, constituindo um processo dinâmico 

e de aprendizado. Outra denominação para as fases do ciclo da política pública apresentado 

por Souza (2006) é: definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, 

seleção das opções, implementação e avaliação. Destacando a definição da agenda (agenda 

setting) ressalta-se o questionamento: “por que algumas questões entram na agenda política, 
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enquanto outras são ignoradas” (SOUZA, 2006, p.29). As respostas dependem da vertente, 

podendo focalizar mais os problemas ou o processo de formulação da política pública, ou 

mesmo os participantes do processo decisório. Desse modo, cada um desses elementos pode 

agir como um incentivo ou como um ponto de veto à política.  

 

2.1.2 Arenas Sociais 

 

O segundo modelo explicativo a ser destacado é o das arenas sociais, seguido de notas 

sobre o institucionalismo na formulação e implementação de políticas públicas. O modelo das 

arenas sociais, de acordo com Souza (2006, p.32), coloca a política pública “como uma 

iniciativa dos chamados empreendedores políticos ou de políticas públicas”. Desse modo, 

destaca a força do convencimento pelas pessoas de que algo deve ser feito diante da 

identificação de determinada circunstância ou evento para que se transforme em um problema 

inserido na agenda pública.  

Esses empreendedores constituem a policy community, comunidade de 

especialistas, pessoas que estão dispostas a investir recursos variados 

esperando um retorno futuro, dado por uma política pública que favoreça 

suas demandas. Eles são cruciais para a sobrevivência e o sucesso de uma 

ideia e para colocar o problema na agenda pública. Esses empreendedores 

podem constituir, e em geral constituem, redes sociais. Redes envolvem 

contatos, vínculos e conexões que relacionam os agentes entre si e não se 

reduzem às propriedades dos agentes individuais. As instituições, a estrutura 

social e as características de indivíduos e grupos são cristalizações dos 

movimentos, trocas e “encontros” entre as entidades nas múltiplas e Inter 

cambiantes redes que se ligam ou que se superpõem. O foco está no conjunto 

de relações, vínculos e trocas entre entidades e indivíduos e não, nas suas 

características (SOUZA, 2006, p.32). 
 

Esses indivíduos são os moradores, os agentes políticos, aqueles que exercem vida 

política e coletiva na cidade. Conforme afirma Rolnik (1988, p.22) “ser habitante da cidade 

significa participar de alguma forma da vida pública, mesmo que em muitos casos esta 

participação seja apenas a submissão a regras e regulamentos”. Assim, de acordo com Alves e 

Gattai (2011), a tomada de decisão sobre questões presentes e futuras da cidade envolve ou 

deveria envolver a participação da sociedade civil, considerando a complexidade do tecido 

social da cidade, com todos os seus atores sociais e seus diferentes interesses. 

Em relação ao modelo das arenas sociais, tem sua força na possibilidade de 

investigação dos padrões das relações entre indivíduos e grupos. No Brasil, segundo Marques 

(2000), a intermediação de interesses para definição das prioridades políticas ocorre de forma 

disseminada por inúmeros e diversos contatos pessoais entre os integrantes do governo e os 
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interesses privados, intermediada por uma policy community. Para Celso Daniel (1988), a 

definição dessas prioridades numa democracia participativa deve ser resultado de uma gestão 

participativa, com os vários atores sociais chamados a trazer seus interesses e necessidades 

para os espaços públicos existentes na cidade, sendo chamados a negociar com os outros 

atores suas reivindicações e direitos enquanto cidadãos do espaço municipal. 

Essa priorização depende da análise dos órgãos técnicos da prefeitura e dos interesses 

e direitos dos dirigentes políticos. Contudo, na fase de decisão dentro do ciclo da política 

pública, a capacidade de mobilização da sociedade é apresentada por Gattai e Alves (2011) 

como o fator integrador no momento da priorização na agenda da proposta da política pública, 

pois, para eles, 

 

O fator que possibilita a essa priorização um caráter de integração entre o 

que é priorizado e os direitos e interesses coletivos é, novamente, a presença 

da sociedade civil, por meio de seus grupos de pressão, exigindo a 

priorização daquela proposta na agenda governamental (GATTAI; ALVES, 

2011, p.165). 

 

Logo, uma política pública integrada é aquela que é escolhida por meio da 

participação da sociedade civil organizada priorizando os direitos e interesses coletivos, no 

momento da priorização dos problemas para inserção na agenda pública. 

É somente em cidades cuja população está em um nível de desenvolvimento político 

com a existência de uma consciência de cidadania que leve a movimentos pelos direitos do 

cidadão que é possível a realização do ciclo da política pública com a participação da 

sociedade civil organizada, pressionando, exigindo seus direitos, fazendo-se ouvir quanto às 

suas necessidades e interesses (DANIEL, 1988; ALVES E GATTAI, 2011). 

Santos Júnior (2011), refletindo sobre a cidade como uma arena com diferentes 

agentes e interesses, afirma que ao olhar a cidade é possível destacar alguns desses agentes, 

quais sejam: os moradores, os proprietários, os incorporadores, os agentes financeiros e os 

agentes governamentais. 

 

A cidade expressa um espaço de relações objetivas entre os agentes, uma 

estrutura de posições nas quais os agentes têm acessos diferenciados aos 

recursos materiais (poder), que definem certas tensões e conflitos urbanos. 

Nessa dimensão, podemos dizer que determinadas formas de apropriação da 

cidade, em especial, determinadas formas de propriedade e de uso, tanto da 

moradia como do solo urbano, por parte de certos agentes, podem ameaçar 

ou colocar em risco as possibilidades de reprodução social de outros agentes, 

por dificultar ou impedir que a qualidade de vida desses agentes possa se 

realizar. Em síntese, as possibilidades de apropriação da cidade pelos 

agentes são diferenciadas segundo sua posição na estrutura social, que se 

expressa na estrutura urbana (SANTOS JÚNIOR, 2011, p.71). 
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O autor destaca que essa dinâmica pode gerar um processo de segregação 

socioespacial, tal como podemos observar em nossas cidades. Nesse sentido, é um modelo de 

propriedade da terra urbana que impede, por um lado, certos grupos de apropriarem-se 

coletivamente da cidade, ou seja, de ter acesso à moradia e de usufruir do bem-estar 

proporcionado pelos equipamentos coletivos da cidade. Por outro lado, há conflitos que 

incluem não apenas as disputas materiais pela apropriação da cidade, mas também as disputas 

simbólicas, envolvendo as leis, as regras e os conceitos que legitimam ou deslegitimam as 

práticas sociais dos agentes sociais. Nesse contexto, os agentes governamentais têm a 

obrigação de garantir o acesso da população à moradia digna (SANTOS JÚNIOR, 2011). 

De acordo com Souza (2006), o debate sobre políticas públicas também tem sido 

influenciado pelas premissas advindas de outros campos teóricos, em especial do chamado 

neoinstitucionalismo, que enfatiza a importância crucial das instituições/regras para a decisão, 

formulação e implementação de políticas públicas.  

Souza (2006, p.38) apresenta também o conceito de instituições como “regras formais 

e informais que moldam o comportamento dos atores”, a partir do aprofundamento das 

contribuições do chamado neoinstitucionalismo para a área de políticas públicas. De acordo 

com a autora, as instituições influenciam os resultados das políticas públicas e as variáveis 

institucionais têm importância para explicar resultados de políticas públicas. Isso porque 

existe a “presunção de que as instituições tornam o curso de certas políticas mais fáceis do 

que outras” e “as instituições e suas regras redefinem as alternativas políticas e mudam a 

posição relativa dos atores” (SOUZA, 2006, p.39). Ela acrescenta ainda: 

 

Em geral, instituições são associadas à inércia, mas muita política pública é 

formulada e implementada. Assim, o que a teoria neo-institucionalista nos 

ilumina é no entendimento de que não são só os indivíduos ou grupos que 

têm força relevante influenciam as políticas públicas, mas também as regras 

formais e informais que regem as instituições (SOUZA, 2006, p.39). 

 

A contribuição do neoinstitucionalismo é importante porque a luta pelo poder e por 

recursos entre grupos sociais é o cerne da formulação de políticas públicas. Essa luta é 

mediada por instituições políticas e econômicas que levam as políticas públicas para certa 

direção e privilegiam alguns grupos em detrimento de outros, embora as instituições sozinhas 

não façam todos os papéis (SOUZA, 2006). 

No Brasil, a construção de novos arranjos institucionais de interação entre governo e 

sociedade, na perspectiva daquilo que a literatura vem denominando como governança urbana 
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democrática, insere-se no processo de mudanças ocorridas a partir de 2003 com a criação do 

Ministério das Cidades, a realização das Conferências das Cidades e a institucionalização do 

Conselho das Cidades. Para tanto, são criados arranjos institucionais de gestão das cidades e 

de coordenação da relação entre o governo e a sociedade, baseados na participação direta de 

representantes das organizações da sociedade nos processos decisórios em matéria de políticas 

urbanas. (SANTOS JÚNIOR, 2011). Nesse cenário, nos municípios e na instância federal 

vivencia-se, nas últimas décadas, forte expansão de formas de participação social, que 

incluem conselhos, conferências, comissões, consultas e audiências públicas. 

Ademais, a disseminação de instituições participativas no Brasil abre caminhos para o 

remodelamento das formas tradicionais de participação e para a influência dos cidadãos nos 

rumos do governo. Entretanto, questiona-se sobre em que medida as decisões sobre políticas 

públicas são (ou podem ser) influenciadas por canais de cunho participativo. 

A esse respeito, Santos Júnior (2011) afirma que apesar de constatar-se a difusão dos 

conselhos das cidades pelos municípios brasileiros, são evidentes os diversos bloqueios e 

dificuldades para o efetivo funcionamento desses canais de participação, notadamente 

associados à formação e à ausência de instrumentos de gestão e monitoramento de políticas 

urbanas.  

 

As diferenças no grau e na forma de incorporação dessas arenas e canais 

pelas diferentes esferas de governo poderiam ser explicadas por vários 

fatores, envolvendo os padrões de cultura cívica e de conflito social, e os 

níveis de comprometimento dos governos com a instituição e mobilização de 

esferas públicas. Pode-se dizer que esses diferentes arranjos institucionais de 

governança democrática possibilitam a constituição de esferas públicas de 

gestão de conflitos e construção de consensos em torno da política urbana, 

na perspectiva da reversão das enormes desigualdades que marcam as 

cidades brasileiras, avançando na universalização dos direitos de cidadania 
(SANTOS JÚNIOR, 2011, p.7). 

 

Diante dos conceitos apresentados sobre políticas públicas e os modelos de ciclo da 

política pública e de arenas sociais, seguido das considerações sobre a importância do 

institucionalismo na elaboração das políticas públicas, destacamos os elementos principais 

que subsidiam a reflexão sobre política pública apontados por Celina Souza (2006): 

 

 A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer 

e o que, de fato, faz. 

 A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 

materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a 

participantes formais, já que os informais são também importantes. 

 A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. 
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 A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem 

alcançados. 

 A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política 

de longo prazo. 

 A política pública envolve processos subsequentes após sua decisão e 

proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação 

(SOUZA, 2006, p.36-37). 

 

Tais elementos são decisivos na compreensão política da proposição de projetos por 

parte do governo, buscando-se esclarecer as suas intenções e realizações; quanto aos atores 

envolvidos (formais e informais), deve-se observar em que momento e com que força esses 

atores participam da construção e implementação de uma política pública; a abrangência e a 

intenção da política pública; seus impactos tanto no curto como no longo prazo e todo 

processo envolvido desde a decisão e proposição até a implementação, execução e avaliação. 

Após apresentar conceitos gerais de políticas públicas, passaremos a tratar 

especificamente da integração de políticas públicas, abordando a integração de políticas 

setoriais e a integração nas políticas de Mobilidade Urbana e de Habitação de Interesse Social, 

para, por fim, discutir o Direito à Cidade nesse contexto de integração. 

 

2.2 INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Apresenta-se a seguir a questão da integração das políticas públicas sob o enfoque das 

políticas setoriais, da política de mobilidade urbana e da política de habitação de interesse 

social. Fechando o referencial teórico é feita uma reflexão sobre o Direito à Cidade com 

princípio de integração na política urbana brasileira. 

 

2.2.1 Integração de Políticas Setoriais 

 

Iniciamos a revisão de literatura sobre a integração de políticas públicas com uma 

reflexão acerca de políticas urbanas setoriais e integradas a partir da abordagem de Renato 

Balbim (2011), Sérgio Azevedo (2011) e Silvia Gattai e Luiz Alberto Alves (2011). 

A separação de funções nas cidades e a especialização do urbanismo em áreas do 

conhecimento (saneamento, transporte, habitação etc.) expressam as complexidades das partes 

que não podem ser tratadas isoladamente por terem alcançado uma dimensão ainda mais 

profunda: a necessidade de integração territorial das políticas urbanas (BALBIM, 2011). O 

que não reduz a importância de tratar das políticas setoriais, considerando o foco das suas 

especificidades.  
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As políticas setoriais, ligadas ou não ao domínio urbano, são aquelas que se 

relacionam a um determinado campo do conhecimento e são concebidas com 

maior ou menor esforço de integração com as demais disciplinas, porém 

mantendo o foco em uma especifica área de interesse. Produzem elaborações 

importantes no campo da técnica e do conhecimento. Pode-se dizer que 

incorporam as etapas de planejamento e gestão, desenvolvendo dinâmicas 

específicas e estratégias de implementação (MELLO, 2005, p.16). 

 

Buscando uma maior abrangência da atuação da política, é importante destacar ainda 

dois termos: políticas urbanas e integração. De acordo com Alvim et al. (2006), as políticas 

urbanas estão inseridas no universo das políticas públicas, sendo aquelas que estão voltadas 

particularmente aos processos de produção, reprodução, transformação e apropriação do ambiente 

construído, incluindo as infraestruturas e as estruturas físicas, os serviços e os equipamentos urbanos, 

sua localização relativa no território, além das práticas sociais, estando tais processos e serviços 

articulados e não passíveis de separação.  

Balbim (2011, p.1) ressalta que “por integração entende-se união, inclusão, reunião, 

articulação, integridade (coesão interna). Combinação de partes isoladas formando um todo”. Nesse 

contexto, o conceito de integração deve ser articulado com o entendimento do urbano, da cidade e da 

política urbana, visto que enquanto o conjunto da cidade parece trabalhar como um todo, unificado, a 

política urbana “parece ser responsável por sua fragmentação em campos do conhecimento, setores, 

áreas e necessidades específicas” (BALBIM, 2011, p. 1).  

Nessa perspectiva, surgem então duas expressões que possuem relevância no presente estudo 

envolvendo a integração entre mobilidade urbana e habitação de interesse social: integração da cidade 

e integração das políticas urbanas. Assim, o que se pretende estudar não é apenas a integração entre 

uma e outra política, mas justamente como ela interfere na integração socioespacial da cidade. A esse 

respeito, Renato Balbim destaca:  

 

Trata-se de integração da cidade, das suas diversas funções, ou das políticas 

urbanas necessárias para levar a urbanidade para todos? A integração enseja 

ao menos dois tipos de ações. Uma refere-se à integração dos fragmentos ou 

zonas da cidade e de seus tempos: do trabalho, do lazer, do morar. Essa é a 

integração que supera a visão funcionalista da cidade. Outra forma de 

integração está ligada às ações necessárias para se produzir urbanidade 

(BALBIM, 2011, p. 1). 

 

Da integração dos fragmentos da cidade e de seus tempos, a mobilidade urbana 

assume um importante papel como política setorial ao lado da política habitacional. Assim, as 

vertentes do habitar e do mover-se na cidade precisam ser articuladas na implementação das 

políticas urbanas, superando a separação entre as funções da cidade, considerando o universo 
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articulado que compõe a cidade. Tratando mobilidade urbana no contexto da habitação de 

interesse social no Brasil, a PNH elucida que:  

 

Morar e se deslocar na cidade são os dois principais aspectos da vida urbana, 

intimamente relacionados e mutuamente determinantes. Pelo sistema de 

circulação, o local de moradia se conecta a todos os demais locais onde se 

exercem as diversas atividades urbanas. É essa equação, cujo resultado pode 

ser chamado de mobilidade, que deve ser levada em consideração na 

execução da política habitacional. As condições do lugar de moradia, 

presença de infraestrutura urbana e saneamento ambiental, as distâncias 

relativas, o acesso aos equipamentos urbanos e serviços são determinantes 

das condições de mobilidade dos indivíduos (BRASIL, 2004b, p.50). 
 

No atual processo de desenvolvimento das políticas urbanas no Brasil, o Ministério 

das Cidades reúne especificidades em cada um dos seus setores – programas urbanos, habi-

tação, mobilidade, transporte e trânsito, saneamento e desenvolvimento institucional. 

Contudo, é importante ressaltar que a realidade urbana é una, “vivenciada quotidianamente 

pela imensa maioria da população enquanto unidade, e na qual são inseparáveis as precárias 

condições de habitação, saneamento, transporte, educação, atendimento à saúde, lazer etc.” 

(BRASIL, 2004b, p.55). Isso não reduz a importância das políticas setoriais, sendo estas 

indispensáveis e estruturantes no desenvolvimento urbano, especialmente se forem 

trabalhadas de forma integrada e no contexto de uma política nacional. 

A 4ª Conferência Nacional das Cidades, realizada em junho de 2010, incluiu em seu 

eixo de discussão a integração da política urbana no território, destacando a política fundiária, 

habitação, saneamento e mobilidade e acessibilidade urbana, realizando um balanço de 

avanços, dificuldades e desafios para se constituir uma política nacional de desenvolvimento 

urbano que tenha como meta o atendimento universal dos padrões urbanos (BRASIL, 2010). 

Quanto às propostas aprovadas na plenária final referentes a esse eixo de discussão, retratam 

que a integração das políticas destaca-se como uma necessidade já elucidada nos 

regulamentos legais e de direcionamento das políticas, sendo, contudo, sua aplicação prática 

na implementação dos planos, programas e projetos ainda muito carente de efetividade. Isso 

fica evidenciado pelas diversas resoluções aprovadas no eixo que trata da integração urbana 

no território, reforçando instrumentos, medidas e ações que viabilizam a integração das 

políticas públicas de habitação, saneamento ambiental, mobilidade e acessibilidade urbana, 

planejamento e gestão territorial. 

Outro eixo de discussão da 4ª Conferência das Cidades, e que tem forte relação com a 

integração das políticas públicas, foi a relação entre os Programas governamentais – como 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e Minha Casa, Minha Vida (MCMV) – e a 
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política de Desenvolvimento urbano. Nessa temática, as resoluções aprovadas também 

requerem a integração das políticas como eixo direcionador dos programas e sugerem formas 

de alcançar tal integração, especialmente mediante os mecanismos já disponíveis de 

participação popular. Nesse item, destacam-se também que os grandes investimentos 

públicos, como os decorrentes da Copa do Mundo de Futebol/2014 e Olimpíadas, por 

exemplo, não devem estar subordinados aos interesses privados, devendo, obrigatoriamente, 

cumprir a função social da cidade e da propriedade (BRASIL, 2010).  

Expondo sobre a temática da 4ª Conferência Nacional, Balbim (2011) elenca 

dificuldades e desafios para integração das políticas setoriais. No plano das políticas públicas, 

as dificuldades e desafios destacados são:  

 Recursos em escala não compatível com projetos integrados; 

 Longevidade das intervenções X calendário político; 

 Modelo de composição do orçamento público (hoje: setorial e por 

emendas parlamentares); 

 Falta de indicadores para políticas integradas e com séries que 

possibilitem o monitoramento e avaliação; 

 Gestão pública para a integração: planejamento - programação - 

orçamentação? execução? avaliação. 

 Articulação federativa: complexa distribuição de competências entre os 

entes. 

 Distorções entre investimento e custeio e no campo da elaboração de 

planos e ações territorialmente integrados.  
 

No campo da elaboração de planos e ações territorialmente integrados, Balbim (2011) 

destaca: 

 Articulação entre órgãos que cuidam de políticas setoriais; 

 Empresas concessionárias de serviços públicos X interesse público;  

 Manutenção: distribuição de responsabilidades após intervenção; 

 Complexidade técnica. Engenharia econômica adaptada, elaboração de 

projetos integrados, profissionais e equipes multidisciplinares; 

 Legislação: do uso do solo até a lei de licitações 
 

Em continuidade, a 5ª Conferência Nacional das Cidades veio discutir estratégias para 

colocar o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano funcionando na prática em nossas 

cidades. Nesse sentido, estabeleceu como um dos eixos temáticos de discussão: Instrumentos 

e políticas de integração intersetorial e territorial, envolvendo a política fundiária, mobilidade 

e acessibilidade urbana, habitação e saneamento incluindo na discussão diversos desafios e 

questionamentos importantes no debate, tais como: 

 

1) Na administração municipal e estadual, quais são os órgãos ou secretarias 

responsáveis pelas políticas de habitação, transporte e mobilidade, saneamento e 

planejamento urbano? 

2) As políticas setoriais, obras e serviços de habitação, transporte e mobilidade, 

saneamento e planejamento urbano são planejadas e executada de forma integrada? 
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3) Quando se implantam novas habitações ou se faz regularização fundiária, 

as áreas são equipadas com luz, água, esgoto, coleta de lixo, vias de acesso, 

transporte, comércio e serviços? São próximas às áreas urbanizadas? 

4) O município está integrado a uma política regional ou metropolitana? 

Participa de consórcios metropolitanos ou intermunicipais? Quais? Existe 

integração de tarifas ou serviços entre os municípios da região? 

5) Há integração das políticas de habitação, transporte e mobilidade, 

saneamento e planejamento urbano com as demais políticas sociais, como as 

de saúde, educação, assistência ou desenvolvimento social? 

6) Há obras do PAC no município? Essas obras levam em consideração o 

Plano Diretor e as políticas setoriais de habitação, transporte e mobilidade, 

saneamento e planejamento urbano? 

7) O que precisa melhorar no saneamento: água potável, coleta de lixo, 

coleta de esgoto, tratamento do esgoto e drenagem de águas pluviais? 

8) O que precisa melhorar no transporte, mobilidade e acessibilidade urbana? 

Fonte: Sinopse da 5ª Conferência da Cidade de SP 
 

São discussões recentes que destacam as dificuldades da aplicação da PNDU e da 

PNH e indicam a necessidade de elucidar como a integração entre políticas públicas de 

habitação de interesse social e de mobilidade urbana nos projetos habitacionais e de 

mobilidade estão ocorrendo em sua fase de implementação nos municípios brasileiros.  

Nesse sentido, alguns problemas relativos à implementação das políticas públicas 

setoriais são discutidos por Sérgio Azevedo (2011), assinalando problemas relativos à 

implementação das políticas públicas que devem ser considerados no planejamento e no 

monitoramento dessas políticas. Quanto aos problemas, destacamos: as Interfaces entre as 

políticas setoriais e os efeitos não esperados. A interface diz respeito à inter-relação entre as 

diversas políticas.  Nesse caso, destacam-se entre as dificuldades de tratar as interfaces a 

crescente especialização do poder público e a tendência de maximização do desempenho de 

cada um dos órgãos do poder público. O autor explica que cada responsável (secretário ou 

dirigente municipal) procura ter um bom desempenho a despeito dos demais, sobretudo 

quando não são do mesmo partido político.  

Ressalta-se ainda a importância de criar mecanismos (institucionais, políticos e de 

controle, entre outros), de modo a aumentar a cooperação e a coordenação entre as várias 

políticas setoriais. Quanto aos efeitos não esperados, destaca-se que diante das diversas 

variáveis que podem interferir na implementação de uma determinada política pública, é 

impossível prever todos os seus impactos. No entanto, eles sempre existem e podem ser de 

dois tipos: positivos e/ou perversos. Não há formas de evitar totalmente os efeitos perversos, 

mas é possível diminuir os riscos, tentando prever o comportamento provável dos atores que 

vão ser influenciados pelas políticas propostas, realizando previamente os ajustes necessários. 
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Além disso, políticas muito padronizadas apresentam maior risco de gerar efeitos perversos, 

porque dificilmente preveem as situações diferenciadas existentes nas cidades. 

Após apresentar uma síntese sobre integração das políticas urbanas, no sentido da 

inter-relação das diversas políticas setoriais com vistas à cooperação e coordenação entre elas, 

buscando evitar efeitos perversos sobre determinado seguimento da sociedade, passaremos a 

discutir a integração da política pública sob a perspectiva apresentada por Gattai e Alves 

(2011, p.171), na qual os autores especificam que “o que dá a uma política pública a 

qualidade de integrada são os seus processos de concepção e implementação, que necessitam 

ser plenamente democráticos e participativos”. Os autores continuam afirmando que “a 

política pública integrada é aquela que considera os direitos, necessidades e interesses 

daqueles grupos que mais necessitam dela para sobreviver dignamente”. 

Essa visão destaca os envolvidos nas ações e componentes das fases do ciclo da 

política pública (ver quadro 2) e o embate de forças entre eles, bem como os poderes, os 

conflitos, as negociações e os consensos, que permitem a integração no envolvimento e na 

força de todos os atores. 

 

A fase de concepção de uma política pública, na qual se diagnostica um 

problema ou situação vivida e se concebe uma solução para ele, é 

caracterizada pelo embate de força entre diferentes poderes existentes no 

território da cidade, o poder público ou político (vereadores, prefeitos, 

secretários, técnicos da prefeitura), o poder econômico (empresas que 

prestam serviços à prefeitura e outras organizações localizadas no espaço da 

cidade), o poder social, composto pelos grupos da sociedade civil 

organizada, como movimentos populares, associações de bairro, sindicatos e 

grupos de elite. 

Os poderes nem sempre possuem os mesmos interesses e todos possuem 

direitos que, esperam, sejam reconhecidos pelos interlocutores. Essa 

diversidade gera conflitos entre os grupos, negociações e consensos que vão 

definir o teor, abrangência, limites, justiça, contidos numa determinada 

política pública (GATTAI; ALVES, 2011, p.164). 
 

Para Gattai e Alves (2011, p.164) uma política integrada é aquela que “reconhece uma 

teleologia da pessoa, do cidadão, ou da comunidade, capaz de ver nos serviços públicos um 

processo matricial, um feixe orgânico de ações com vistas a um estado de bem-estar 

indivisível”. Para alcançar esse estado, é primordial a mobilização social, buscando uma 

tomada consciente de posições sobre orçamentos, serviços e sistemas de controle. 

 

Por isso, pode-se afirmar que nessa fase de concepção da política pública, a 

integração se dá na medida em que todas as partes envolvidas tenham a 

mesma força para impor e negociar seus pontos de vista com as outras 

partes. A indagação que se faz aqui diz respeito ao teor da força da 

participação dos grupos organizados da sociedade civil, para influenciar, 
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nesse momento da concepção, a ponto de conseguir fazer valer seus direitos 

e interesses (GATTAI; ALVES, 2011, p.164). 

 

Além disso, evidencia-se em meio à superorganização urbana, de acordo com Gattai e Alves 

(2011), o senso de direitos humanos e sociais e os desafios ecológico-ambientais que marcam o 

debate contemporâneo da participação social e do compartilhamento do poder. Desse modo, os autores 

apresentam características que podem enquadrar um projeto, processo, programa e decisão públicos 

como integrado ou fragmentado, conforme esquematizado no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Enquadramento de política pública como integrada ou fragmentada 

C
o
n

ce
p

çã
o
 d

a
 P

o
lí

ti
ca

 P
ú

b
li

ca
/P

ro
je

to
 

INTEGRADA FRAGMENTADA 

Todos os atores participantes da governança da 

cidade estão presentes 

Um dos poderes não possui representantes ou é 

representado apenas por um de seus atores 

sociais 

Há uma simetria de poder entre os atores A relação é assimétrica entre os poderes dos 

atores  

Não houvesse barganhas ou troca de favores entre 

o poder político e o poder econômico 

Há um contexto da barganha entre poder político 

e poder econômico e da influência manipuladora 

de ambos sobre a sociedade local. 

Os movimentos populares e outros grupos da 

sociedade civil participam e fazem ouvir sua voz 

As ações são voltadas para a satisfação de 

interesses de pequenos grupos da elite ou 

econômicos 

RESULTADO: concepção integrada de projeto, 

processo, programa e decisão públicos 

RESULTADO: programa, projeto, estratégia, 

decisão que não tem consistência, abrangência, é 

parcial, fragmentado e não integra nada, nem 

ninguém. 

Fonte: Elaboração própria, baseada em Gattai e Alves (2011, p.165) 
 

Assim, compreender o teor da força de participação na elaboração de um projeto urbano 

dentro da fase de concepção de uma política pública ajudará a elucidar seu caráter integrado ou 

fragmentado.  

 

2.2.2  Integração nas Políticas de Mobilidade Urbana e de Habitação de Interesse Social 

 

Para o estudo da política de mobilidade urbana, destacamos abordagens desenvolvidas 

no campo institucional e acadêmico. Do ponto de vista institucional, utilizamos as abordagens 

da Política Urbana expressas nos documentos oficiais e publicações do Ministério das 

Cidades e na Lei nº 12.587 que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana. Quanto à produção acadêmica, priorizou-se as reflexões de Ávila Gomide (2006) na 

discussão proposta no artigo Mobilidade Urbana, iniquidade e políticas sociais; e de Eduardo 

Vasconcellos (2001), nos direcionamentos de desenvolvimento urbano propostos no livro 

Transporte urbano, espaço e equidade: análise das políticas públicas. 
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Nessa perspectiva, a política de mobilidade urbana é o instrumento da política de 

desenvolvimento urbano de que tratam os artigos 21 (inciso XX) e 182 da Constituição, e visa 

à interação dos deslocamentos de pessoas e bens com a cidade, conforme previsto no projeto 

de Lei nº 1687/2007 que depois de longos anos teve sua aprovação mediante a Lei nº 12.587/ 

20125. A legislação dá prioridade a meios de transporte não motorizados e ao serviço público 

coletivo, além da integração entre os modos e serviços de transporte urbano (ver Quadro 4). 

Em seu artigo 2º indica que: 

 

Art. 2º – A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para 

o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que 

contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de 

desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do 

Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.  

 

Quadro 4 – Princípios, diretrizes e objetivos da PNMU 

POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA 

PRINCÍPIOS I – acessibilidade universal;  
II – desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais;  

III – equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;  

IV – eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;  

V – gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana;  

VI – segurança nos deslocamentos das pessoas;  

VII – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços;  

VIII – equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e  
IX – eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.  

DIRETRIZES I – integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, 

saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;  

II – prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de 
transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;  

III – integração entre os modos e serviços de transporte urbano;  

IV – mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na 

cidade;  
V – incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos 

poluentes;  

VI – priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do 

desenvolvimento urbano integrado; e  
VII – integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países sobre a 

linha divisória internacional.  

OBJETIVOS I – reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;  

II – promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;  
III – proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à 

mobilidade;  

IV – promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e 

socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades;  
V – consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do 

aprimoramento da mobilidade urbana.  

Fonte: Elaboração própria, baseada na Lei nº 12.587/ 2012 

                                                             
5A PNMU é resultado de uma longa discussão no Congresso. Começou em 1995, com a apresentação de projeto 

de lei (PL 694/95) pelo então deputado Alberto Goldman, que instituía diretrizes nacionais para o transporte 

coletivo urbano. Durante a tramitação na Câmara, outros projetos se juntaram a esse, como o PL 1.687/07, do 

Poder Executivo, que estabelecia uma proposta mais geral de mobilidade urbana. Em 2010, a Câmara 

encaminhou um substitutivo para apreciação do Senado (PLC 166/10), que foi aprovado. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/motos/legislacao-e-fiscalizacao/politica-nacional-de-

mobilidade-urbana-pnmu-do-governo-federal-lei-12-587-12-pretende-estimular-transporte-coletivo-publico-

nas-cidades.aspx> Acesso em: 31 out. 2013 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.587-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.587-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.587-2012?OpenDocument
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/motos/legislacao-e-fiscalizacao/politica-nacional-de-mobilidade-urbana-pnmu-do-governo-federal-lei-12-587-12-pretende-estimular-transporte-coletivo-publico-nas-cidades.aspx
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/motos/legislacao-e-fiscalizacao/politica-nacional-de-mobilidade-urbana-pnmu-do-governo-federal-lei-12-587-12-pretende-estimular-transporte-coletivo-publico-nas-cidades.aspx
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/motos/legislacao-e-fiscalizacao/politica-nacional-de-mobilidade-urbana-pnmu-do-governo-federal-lei-12-587-12-pretende-estimular-transporte-coletivo-publico-nas-cidades.aspx


50 
 

Destaca-se do objetivo geral o acesso universal à cidade, a integração com a política 

de desenvolvimento urbano e a importância do planejamento e da gestão democrática como 

eixos a serem seguidos na elaboração dos projetos e políticas de desenvolvimento urbano nas 

cidades brasileiras. 

De acordo com a ANTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes 

Urbanos), a referida lei traz instrumentos fundamentais para garantir sustentabilidade e 

eficiência nos deslocamentos nas cidades. A prioridade do transporte público coletivo sobre o 

individual motorizado é uma conquista histórica da sociedade pela redemocratização do uso 

dos espaços públicos. Nesse sentido, priorizar a circulação do ônibus na via urbana significa 

viagens mais rápidas, confortáveis e seguras, estimula o proprietário do automóvel a migrar 

para o transporte público e reduz custos ambientais, sociais e econômicos. Significa melhorar 

a qualidade de vida6. 

Contrariando os atuais incentivos tributários dados pelo governo federal para a 

aquisição de carros e motocicletas, a lei estabelece como prioridade para as cidades o 

transporte coletivo, público e não motorizado, em vez do individual, particular e motorizado. 

Para tanto, municípios com mais de 20 mil habitantes devem elaborar o Plano de 

Mobilidade Urbana em um prazo de três anos, de forma integrada ao plano diretor. Antes, 

apenas municípios com mais de 500 mil habitantes tinham essa obrigação. A legislação 

estabelece que o município que não apresentar o plano no prazo ficará impedido de receber 

recursos federais destinados à mobilidade urbana. Por sua vez, os princípios, diretrizes e 

objetivos da PNMU devem nortear os planos e projetos de mobilidade urbana nas cidades 

brasileiras. 

A definição de Mobilidade Urbana Sustentável apresentada pelo Ministério das 

Cidades no Caderno da Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, Brasil (2004c), 

traz a amplitude da política em seus aspectos social e de sustentabilidade: 

 

A mobilidade urbana sustentável pode ser definida como o resultado de um 

conjunto de políticas de transporte e circulação que visa proporcionar o 

acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos 

modos não-motorizados e coletivos de transporte, de forma efetiva, que não 

gere segregações espaciais, socialmente inclusiva e ecologicamente 

sustentável, ou seja: baseado nas pessoas e não nos veículos (BRASIL, 

2004c, p.13). 
 

                                                             
6 Disponível em: <http://site1366631629.provisorio.ws/AreasInternas.aspx?idArea=7&idSegundoNivel=18> 

acesso em: 31 out. 2013 

http://site1366631629.provisorio.ws/AreasInternas.aspx?idArea=7&idSegundoNivel=18
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A PNDUS (BRASIL, 2004a) indica esse conceito como a base para as diretrizes de 

uma política-síntese, que tem como finalidade primeira proporcionar o acesso amplo e 

democrático ao espaço urbano, de forma segura, socialmente inclusiva e ambientalmente 

sustentável. É recomendada pela política uma mudança de foco no trato da questão, saindo de 

uma visão setorial do transporte para uma visão integrada de mobilidade no espaço urbano, 

apresentando como aspectos considerados essenciais na construção de uma política de 

mobilidade integrada com a política de desenvolvimento urbano: 

 

 a promoção de formas de racionalização, integração e 

complementaridade de ações entre os entes federados na organização do 

espaço urbano e dos sistemas integrados de transporte  

 o fortalecimento institucional, do planejamento e da gestão local da 

mobilidade urbana 

 o reconhecimento da importância de uma gestão democrática e 

participativa das cidades no sentido de propiciar formas de inclusão social e 

espacial 

 a garantia de maior nível de integração e compromisso entre as políticas 

de transporte, circulação, habitação e uso do solo 

 a promoção de condições para as desejáveis parcerias entre os setores 

público e privado, que possam responder pelos investimentos necessários 

para suprir as carências existentes nos sistemas de transportes e pactuar 

mecanismos que assegurem a própria melhoria da qualidade urbana 

 a priorização de ações que contribuam para o aumento da inclusão 

social, da qualidade de vida e da solidariedade nas cidades brasileiras 

(BRASIL, 2004c, p.14). 

 

Para alcançar o objetivo principal da Política Nacional de Mobilidade Urbana 

Sustentável, são indicados três macro objetivos (Quadro 5), além de seus desdobramentos e 

interseções, que definem os campos de ação e os compromissos da referida política. São eles: 

desenvolvimento urbano, sustentabilidade ambiental e inclusão social. Esses objetivos se 

entrecruzam na produção do espaço urbano, fazendo com que os próprios macro objetivos 

definidos não sejam estanques em si. Ao contrário, eles se superpõem uns aos outros e se 

ajustam em busca do foco, representado pela Mobilidade Urbana Sustentável (BRASIL, 

2004c).  
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Quadro 5 – Macro objetivos da PNDU 

TRÊS MACRO-OBJETIVOS A SEREM PERSEGUIDOS 

DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

Integrar o transporte ao desenvolvimento urbano 

Reduzir as deseconomias da circulação 

Ofertar um transporte público eficiente e de qualidade 

Contribuir para o desenvolvimento econômico 

SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

Uso equânime do espaço urbano 

Melhoria da qualidade de vida 

Melhoria da qualidade do ar  

Sustentabilidade energética 

INCLUSÃO SOCIAL Acesso democrático à cidade 

Universalização do acesso ao transporte público 

Acessibilidade universal 

Valorização dos deslocamentos de pedestres e ciclistas 

Fonte: Elaboração própria, baseada em Brasil (2004c, p.50) 

 

Dentro dos três macro objetivos destacamos um ponto de cada quanto à integração das 

políticas: integrar o transporte ao desenvolvimento urbano; uso equânime do espaço urbano e 

acesso democrático à cidade. 

A esse respeito, o Ministério das Cidades publicou um estudo denominado Mobilidade 

e política urbana: subsídios para uma gestão integrada organizado por Lia Bergman e Nídia 

Rabi (2005), o qual indica diversos subsídios para os municípios buscarem o aperfeiçoamento 

da gestão de mobilidade urbana integrada. De acordo com Bergman e Rabi (2005), identifica-

se que o quadro nas grandes cidades e regiões metropolitanas do Brasil apresenta um círculo 

vicioso, em boa parte explicado pela falta de um planejamento integrado entre transporte e 

uso do solo. O estudo ressalta que é preciso disseminar um conjunto de referências que 

permita tratar a mobilidade urbana de modo integrado com o uso do solo e demais 

instrumentos de planejamento urbano, bem como articular as ações propostas com as 

diretrizes da Política Nacional de Mobilidade urbana, contemplando princípios como inclusão 

social e prioridade para o transporte público (BERGMAN; RABI, 2005, p.5). 

Nessa perspectiva, a relação dos transportes com a política do uso do solo e habitação 

se destacaram nos primeiros esforços que direcionaram a definição das diretrizes nacionais 

com vistas a uma gestão integrada. Salienta-se a necessidade de superar efetivamente os 

limites setoriais e adotar um conceito de mobilidade urbana que oriente as ações necessárias 

para a implementação de uma política que permita aos cidadãos o direito de acesso seguro e 

eficiente aos espaços urbanos e que devolva às cidades o atributo de sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental que muitas cidades perderam.  

Esse conceito de mobilidade urbana integrada ao uso do solo e instrumentos de 

planejamento urbano tem como ponto de partida “a percepção de que transporte não é um fim 

em si mesmo, mas uma forma da população acessar os destinos desejados na cidade”. Assim, 
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a compreensão do sistema de mobilidade urbana envolve “um conjunto estruturado de modos, 

redes e infraestruturas que garante o deslocamento das pessoas na cidade e que mantém fortes 

interações com as demais políticas urbanas” (BERGMAN; RABI, 2005, p.10). 

Trata-se não apenas de uma articulação intergovernamental, a implementação da 

política de mobilidade baseia-se na articulação e na integração de diversos setores da 

administração local e supralocal que normalmente agem e se fortalecem de forma 

independente, tais como os setores urbano, ambiental, social, obras e serviços públicos. Além 

da importância da integração, a participação dos usuários nas decisões e na gestão dos 

sistemas para assegurar o atendimento às demandas e à qualidade dos serviços, por meio de 

novas formas institucionais ou procedimentos operacionais, deverão ser postos para lograr a 

sustentabilidade das políticas (BERGMAN e RABI, 2005). 

A integração da política urbana com a de mobilidade priorizada na abordagem 

institucional ora apresentada é confirmada também pela abordagem acadêmica selecionada 

para o presente estudo. De acordo com Gomide (2006, p.248), são destacadas duas formas de 

melhorar a acessibilidade urbana: (i) melhores condições de mobilidade – através de mais 

rápidos, eficientes e adequados meios de transportes; (ii) melhor distribuição das atividades 

econômicas e sociais no espaço urbano – através da redução das distâncias a serem 

percorridas. O autor evidencia a relação entre as políticas de transporte e uso do solo urbano e 

destaca que uma análise da realidade de diversas cidades brasileiras demonstra uma incipiente 

integração entre essas duas políticas. 

Por essa razão, proporcionar acesso à cidade por meio de transporte coletivo e 

presença de serviços públicos, econômicos e sociais próximo à população carente requer uma 

adequada integração da política de uso e ocupação do solo com a de transporte urbano, 

possibilitando reduzir distâncias e aumentar a produtividade das infraestruturas disponíveis, 

reduzindo os custos de deslocamentos (GOMIDE, 2006). 

É uma reflexão que remete à situação de exclusão social vivida nas cidades: 

 

As atuais condições de mobilidade urbana e de acesso aos serviços de transporte 

coletivo nas grandes cidades, na medida em que excluem significativa parcela da 

população do acesso aos serviços essenciais e às oportunidades que as cidades 

oferecem, contribuem para a perpetuação da pobreza urbana e da exclusão social. 

Não se pode esquecer que um dos maiores objetivos das políticas sociais é abrir 

“portas de saída” para as famílias, ampliando suas oportunidades e capacidades de 

superação da condição em que vivem – e as inadequadas condições de mobilidade e 

acessibilidade urbana também se constituem em barreiras efetivas para inclusão 

social (GOMIDE, 2006, p.249). 
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Nesse cenário, é necessário apresentar elementos que convirjam para a integração de 

políticas urbanas e sociais, dando destaque que os problemas de mobilidade e acessibilidade 

das populações urbanas não vão se resolver apenas com políticas setoriais de transporte 

coletivo. 

 

As atividades de lazer e integração social são essenciais para o bem-estar das 

famílias, apoiando a rede de solidariedade e ainda de contatos pessoais, 

fundamentais para se conseguir uma colocação no mercado de trabalho. 

Toda pessoa necessita permanecer integrada à comunidade, para preservar 

seu senso de valor. A segregação espacial, na medida em que impede o 

desenvolvimento das capacidades humanas e provoca a desigualdade de 

acesso às oportunidades entre os grupos sociais, colabora na perpetuação do 

círculo vicioso da exclusão social (GOMIDE, 2006, p.244). 

 

Os elementos apresentados por Gomide (2006), convergem para a integração de 

políticas urbanas e sociais: 

 

A mobilidade é uma demanda derivada das necessidades sociais das pessoas, 

tais como trabalhar, estudar, cuidar da saúde, visitar amigos etc. Assim, 

qualquer ação no sentido de ampliar a mobilidade dos segmentos mais 

pobres será de pouca eficácia se não for de modo complementar às políticas 

mais amplas nas áreas de emprego, educação, saúde. Por outro lado, 

programas sociais que não levem em conta a acessibilidade das pessoas 

podem ser inócuos, pois uma família, apesar de contemplada por um 

programa, pode não ter meios para chegar ao local onde usufruirá seu 

benefício, por exemplo (GOMIDE, 2006, p. 249). 

 

Esse é um entendimento de integração amplo, que envolve não só a integração entre as 

políticas, mas o resultado de uma integração urbana e social, que permita à população usufruir 

da cidade, deslocar-se nela, ter acesso aos serviços públicos e ter condições amplas de 

emprego, educação e saúde para inserir-se como cidadão. 

Ainda na abordagem acadêmica, Eduardo Vasconcellos (2001) traz uma reflexão 

sobre desenvolvimento urbano e políticas de transporte e trânsito com enfoque nas relações 

entre os agentes envolvidos nesse processo. O autor salienta que “a infraestrutura de 

circulação é organizada para reduzir os tempos de deslocamento necessários à produção e à 

reprodução e, em termos estratégicos, para incorporar novas áreas ao mercado” 

(VASCONCELLOS, 2001, p. 54). Trata-se de um conjunto de ações desenvolvido por meio 

de três técnicas de intervenção que refletem o poder de controlar o espaço: planejamento 

urbano, planejamento de transporte e planejamento de circulação, identificados 

respectivamente com três objetos de intervenção – o solo, a estrutura e os meios de circulação 

e os padrões de circulação (ver Quadro 6).  
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Quadro 6 – Técnicas de intervenção no espaço urbano 

Técnicas de 

Intervenção 

Objetos de 

Intervenção 

Atividades 

Planejamento 

Urbano 

Padrões de Uso e 

ocupação do solo 

Envolve a definição de padrões de uso e ocupação do solo, 

associados a motivos diversos (por exemplo, residencial, 

industrial). Constitui uma arena política extremamente 

conflituosa.  

Planejamento de 

Transportes 

Estrutura de 

transportes (vias, 

calçadas, 

terminais) meios de 

transporte 

(veículos) 

Trabalha com a definição da estrutura de circulação (rodovias e 

ferrovias), inclusive pontos de acesso e conexões, normalmente 

em horizontes médios ou longos, o que requer o uso de técnicas 

de previsão. Envolve também a definição das ofertas física e 

operacional dos sistemas de transporte público (linhas, frota, 

horários). 

Planejamento de 

Circulação 

Divisão do espaço 

de circulação 

Define como o espaço disponível para a circulação será 

distribuído entre os usuários, o que requer a definição dos 

esquemas de circulação, das prioridades no uso do espaço e da 

sinalização de trânsito correspondente. 

Fonte: Elaboração própria, baseada em Vasconcellos (2001) 

 

Vasconcellos (2001) ressalta que essas três técnicas de intervenção, ou áreas de 

especialização, na prática, estão intimamente relacionadas e podem trabalhar tanto conjunta 

quanto separadamente. Isso porque o planejamento urbano requer decisões simultâneas à 

infraestrutura de transportes e afeta diretamente a geração de viagens e o transporte e trânsito. 

Enquanto isso, a oferta de meios de transporte e as intervenções na circulação podem levar a 

mudanças no uso e na ocupação do solo (ver Quadro 6). O autor destaca, ainda, que nos 

países em desenvolvimento as áreas de intervenção mais operacionais (planejamento de 

transportes e de circulação) normalmente são mais poderosas do que o planejamento urbano 

no tocante à definição de políticas. 

Tratando do processo de decisão nas áreas de transporte e trânsito, Vasconcellos 

(2001) destaca a importância dos agentes envolvidos com a questão. Juntamente com o 

Estado, o autor elenca outros agentes que desempenham papéis essenciais: 

 
a) alto Poder Executivo, composto pelos Prefeitos, secretários e ministros de 

Transporte e Trânsito, e por suas assessorias técnica e política mais próximas; 
b) técnicos responsáveis pelas decisões mais importantes. No caso são 

planejadores de transportes e trânsito em posições de poder (burocratas em geral 
e tecnocratas em particular) 
c) técnicos das empresas privadas de consultoria; 

d) políticos com interesse direto na questão; 
e) comunidades e grupos sociais afetados direta ou indiretamente pelas políticas 
de transportes e trânsito; 

f) atividades comerciais, industriais e de serviços afetadas pelas decisões; 
g) setores da indústria e da construção civil com interesses econômicos ligados 
aos gastos governamentais com sistemas de transportes e trânsito; 

h) operadores públicos e privados de sistemas de transporte; 
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i) sindicatos de trabalhadores nos sistemas de transporte e nos demais setores 

da economia, que dependem de sistemas públicos de transporte; 
j) a mídia; 
k) organizações sociais e ambientalistas preocupadas com a qualidade de vida 

relacionada aos sistemas de transportes e trânsito (VASCONCELLOS, 2001, 
p.60). 

 

Desse modo, todos esses agentes que estão envolvidos nas discussões sobre as 

políticas de transportes e trânsito possuem interesses diversos e por vezes conflitantes. Cada 

um deles tem poderes de influência diferentes e nem todos participam do processo de decisão 

(VASCONCELLOS, 2001). 

Os agentes e processos que influenciam a organização socioespacial são representados 

conforme a Figura 1, na qual são representadas as superestruturas econômica e política 

(relações de produção, acumulação e distribuição, sistema político) que, por sua vez, são os 

principais fatores que condicionam a divisão social do trabalho e a lógica de ação do Estado 

(conjunto de políticas públicas) (VASCONCELLOS, 2001). O autor destaca que a divisão 

social do trabalho “condiciona a localização espacial de classes e grupos sociais, em função 

de características sociais e culturais, do preço da terra, da política habitacional e do padrão de 

ocupação do solo existente” (VASCONCELLOS, 2001, p.105). 

 

Figura 1–Organização socioespacial 

 

Fonte: Vasconcellos (2001) 

 

A Figura 1 demonstra que a ação do Estado por meio das políticas públicas é 

altamente influenciada pelos sistemas econômico e político, ressaltando as políticas de uso do 

solo, equipamentos públicos e transporte e tráfego, conforme elucida: 
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Em termos práticos, três políticas são muito importantes: uso do solo – 

industrial, comercial, residencial; equipamentos públicos – escolas, 

hospitais, lazer; infraestrutura de circulação – transporte e tráfego. A 

formulação e implementação dessas políticas serão também influenciadas 

pelo setor privado: no caso do uso do solo e dos serviços públicos, o capital 

financeiro, a indústria da construção civil e o setor de renda imobiliária são 

os mais relevantes; no caso da infraestrutura de circulação, a indústria 

automobilística e os operadores de sistemas de transporte desempenham 

papéis essenciais (VASCONCELLOS, 2001, p.105). 

 
De acordo com Vasconcellos (2001), as carências e os conflitos que demandam uma 

política pública sofrem pressões que podem ser reprimidas ou desviadas; enquanto outras são 

negociadas, levando a alterações nas decisões políticas. Nesse sentido, as mudanças podem afetar 

qualquer uma das três políticas já citadas, de uso do solo, serviços urbanos e infraestrutura de 

circulação, ou mesmo afetar todas conjuntamente, conforme elucidado na Figura 2: 

 

Figura 2– Conflitos, mudanças e adaptações 

 

Fonte: Vasconcellos (2001) 

 

Assim, o autor indica que 

 

A conclusão mais importante da análise sociológica e política do transporte é 

que o Estado, como foco central de formulação e implementação de política 

públicas, vai trabalhar para apoiar principalmente a necessidade de 

reprodução das classes e setores sociais mais poderosos, ou daqueles cuja 

reprodução é mais importante para a reprodução do sistema econômico e 

político (VASCONCELLOS, 2001, p.110). 
 

Desse modo, os diagramas simplificados (Figuras 1 e 2) apresentam uma visão geral 

do encadeamento de causas e efeitos, os movimentos de retroalimentação e as influências 

externas, com base nos elementos mais importantes de uma cadeia complexa de relações. Tais 

diagramas ilustram o processo e facilitam a visualização da relação entre agentes, forças e 

sistemas. 
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Nesse sentido, a análise da organização socioespacial do projeto de mobilidade urbana 

para Natal e das pressões sobre o Estado e operadores em relação ao projeto ajudará a 

compreender tais relações enunciadas por Vasconcellos (2001). 

 

2.2.3 Integração na Política de Habitação de interesse social 

 

A Política Nacional de Habitação visa promover as condições de acesso à moradia 

digna a todos os segmentos da população, especialmente a de baixa renda, contribuindo, 

assim, para a inclusão social. As componentes principais e linhas mestras de sua atuação da 

Política Nacional da Habitação são: a integração urbana de assentamentos precários, a 

urbanização, a regularização fundiária e a inserção de assentamentos precários, a provisão da 

habitação e a integração da política de habitação à política de desenvolvimento urbano.  

Por conseguinte, a meta da Política Nacional da Habitação é garantir à população, em 

especial à de baixa renda, o acesso à habitação digna, com base em princípios e diretrizes, 

considerando como fundamental para atingir seus objetivos a integração entre a política 

habitacional e a política nacional de desenvolvimento urbano (BRASIL, 2004b). 

Percebe-se, assim, que a questão da integração entre as políticas aparece como um 

eixo central da política. Ao analisar o conteúdo proposto nos princípios, objetivos, diretrizes e 

componentes da PNH, destacamos elementos que devem ser considerados quando da 

elaboração de planos e projetos na área urbana para alcançar a integração entre habitação de 

interesse social e a mobilidade urbana, dois importantes eixos dentro da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano. 

O Quadro 7 apresenta um resumo com todos os princípios, objetivos, diretrizes e 

componentes da PNH, destacando dentre eles os elementos que podem ser considerados para 

tratar da integração entre habitação e mobilidade urbana. 

 
Quadro 7– Princípios da PNH 

PRINCÍPIO DESCRIÇÃO 

Direito à moradia Direito à moradia, enquanto um direito humano, individual e coletivo, previsto na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Brasileira de 1988. O 

direito à moradia deve ter destaque na elaboração dos planos, programas e ações, 

colocando os direitos humanos mais próximos do centro das preocupações de nossas 

cidades; 

Moradia digna Moradia digna como direito e vetor de inclusão social garantindo padrão mínimo de 

habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, transporte coletivo, 

equipamentos, serviços urbanos e sociais; 

Função social da 

propriedade urbana 

Função social da propriedade urbana buscando implementar instrumentos de reforma 

urbana a fim de possibilitar melhor ordenamento e maior controle do uso do solo, de 

forma a combater a retenção especulativa e garantir acesso à terra urbanizada; 
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PRINCÍPIO DESCRIÇÃO 

Questão 

habitacional como 

uma política de 

Estado 

Questão habitacional como uma política de Estado uma vez que o poder público é 

agente indispensável na regulação urbana e do mercado imobiliário, na provisão da 

moradia e na regularização de assentamentos precários, devendo ser, ainda, uma 

política pactuada com a sociedade e que extrapole um só governo; 

Gestão democrática 

e controle social 

gestão democrática com participação dos diferentes segmentos da sociedade, 

possibilitando controle social e transparência nas decisões e procedimentos; e 

Integração entre as 

políticas 

Articulação das ações de habitação à política urbana de modo integrado com as 

demais políticas sociais e ambientais. 

Fonte: Elaboração própria (2013), baseada na Política Nacional de Habitação (BRASIL, 2004b) 

 

A análise dos princípios das três políticas (PNDU, PNMUS E PNH)evidencia que 

todas possuem princípios semelhantes, existindo os direcionamentos gerais na PNDU e os 

específicos nas PNH e PNMUS, destacando-se nessas políticas a importância premente de se 

garantir aos cidadãos, nos projetos desenvolvidos e executados para os municípios, o Direito à 

Cidade, à moradia digna, à função social da cidade e da propriedade urbana, à gestão 

democrática e controle social, ao transporte público e mobilidade urbana sustentável e à 

integração entre as diversas políticas específicas com a Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano. 

Tais princípios direcionam-se para um mesmo sentido e se entrelaçam em uma relação 

de interdependência, de modo que, para garantir o Direito à Cidade, é preciso que todos os 

demais princípios sejam atendidos, desde a concepção dos projetos até o usufruto dos espaços 

pela sociedade como um todo, independente da renda, raça, idade, escolaridade etc., 

atendendo à diversidade que é inerente ao meio urbano. Logo, para que um projeto seja 

concebido e executado baseado na integração dessas políticas públicas é imprescindível que 

para qualquer tipo de intervenção (habitacional ou de mobilidade urbana, por exemplo) o 

Direito à Cidade seja garantido com a previsão do atendimento aos demais princípios ora 

mencionados. 

Nessa concepção, questões como direito à moradia de qualidade, à infraestrutura 

(saneamento, mobilidade, transporte e serviços), à terra urbanizada e à integração urbana, são 

inter-relacionadas e se repetem nos princípios, objetivos e componentes da PNH, sendo esses 

os principais pontos que nortearão a integração entre as políticas de habitação e de mobilidade 

urbana.  

Por isso, é importante, diante do fundamento legal, que o Governo Federal, Estados e 

Municípios ao proporem programas e projetos na área de habitação os elaborem e executem 

atentando para as políticas já desenvolvidas, como a PNDU e PNH. Ao visualizar os pontos 

destacados no Quadro 7, percebe-se que o habitar a cidade não pode estar separado do mover-

se na cidade e pela cidade. O direito à moradia está articulado ao Direito à Cidade e o 

conteúdo da PNH ressalta isso.  
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A seguir, apresenta-se a trajetória do Direito à Cidade na política urbana brasileira, 

como um dos fundamentos para a integração entre as políticas setoriais. 

 

2.2.4 O Direito à Cidade como princípio de integração na política urbana brasileira 

 

O Brasil tem construído uma política pública urbana baseada nos princípios do Direito 

à Cidade, com foco na gestão democrática e controle social e na integração entre as diversas 

políticas. Nesse sentido, questiona-se como efetivamente estão sendo aplicados os recursos 

para elaboração e execução dos projetos urbanos brasileiros, especialmente dentro do 

contexto do PAC e das obras para a Copa do Mundo 2014. 

Ao apresentar essas obras como urgentes, é cabível que o próprio Governo venha 

excluí-las do atendimento a essas políticas construídas ao longo de décadas de luta 

democrática? Atender parcialmente a um ou outro princípio, ou a uma política e não a outra, 

proporciona o buscado Direito à Cidade? Como a sociedade organizada tem se comportado 

diante da implementação de tais projetos? Tais questionamentos levam a reflexões que devem 

direcionar a análise proposta neste estudo. Desse modo, contextualiza-se, a seguir, a inserção 

do Direito à Cidade na política urbana brasileira desde sua inclusão constitucional até o 

momento de financiamento de obras através do PAC. 

Após anos de ditadura, a sociedade brasileira retoma as lutas pelo Direito à Cidade. No 

âmbito da assembleia nacional constituinte (1987-1988), os diversos segmentos sociais 

voltados para a discussão da questão urbana e ambiental no país pautaram o Direito à Cidade 

como um dos eixos centrais da reforma urbana que se anunciava como necessária à 

formulação da Política Urbana no Brasil. Tais segmentos constituíram um fórum de debate e 

discussão (Fórum Nacional de Reforma Urbana – FNRU), que “possibilitou a rearticulação de 

organizações da sociedade civil na luta pelo combate à exclusão e às desigualdades nas 

cidades em torno de uma plataforma da reforma urbana e do Direito à Cidade”(FERREIRA, 

2008,). 

Junto à função social da propriedade e à gestão democrática, o Direito à Cidade foi 

inscrito na Emenda Popular pela Reforma Urbana e discutida no âmbito na Assembleia 

Nacional Constituinte. Nesse processo, os movimentos sociais mobilizados na luta pela 

reforma urbana no país contribuíram fortemente para que a Constituição Federal brasileira de 

1988 introduzisse, pela primeira vez no Brasil, um capítulo referente à política urbana. Em 

seu artigo 182, estabelece que “a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
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desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” 

(BRASIL, 1988). Pode-se, então, refletir acerca do “pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade” e da garantia do “bem-estar de seus habitantes” sob a perspectiva do 

Direito à Cidade.  

Nesse cenário, o Movimento Nacional de Reforma Urbana (MNRU), após os debates 

que levaram à aprovação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal do Brasil, passou a 

constituir um fórum contínuo de debates envolvendo fóruns de reforma urbana locais, 

estaduais e nacionais com a coordenação de movimentos sociais, ONG´s, entidades 

profissionais e fóruns regionais.  

Em 2001, após 18 anos de luta, a sociedade brasileira sob forte atuação do FNRU 

conseguiu que fosse aprovado o Estatuto da Cidade, com a regulamentação dos dois artigos da 

política urbana. Esse estatuto estabelece as diretrizes gerais e os instrumentos da política 

urbana e abre espaço para a gestão democrática das cidades, além de definir instrumentos que 

permitem implementar tal política e garantir sua gestão democrática (FERREIRA, 2008). 

Dessa forma, o estatuto possibilita aos governos municipais e aos movimentos sociais uma 

série de instrumentos que buscam dar vida ao Direito à Cidade. 

De acordo com Santos Júnior (2011), o Estatuto da Cidade afirma a importância dos 

espaços e canais de participação popular, ampliando o debate sobre a política urbana e o 

exercício da cidadania, buscando assegurar: (I) a gestão democrática, através dos conselhos de 

política urbana, das conferências de desenvolvimento urbano, de debates, fóruns, e 

audiências, garantindo-se espaços institucionalizados de participação; (II) a função social da 

propriedade; (III) e o direito a cidades sustentáveis. 

O FNRU orienta suas ações a partir dos princípios básicos do direito à cidade, da 

gestão democrática das cidades, e da função social da propriedade e da cidade, sendo o 

conceito de direito à cidade construído historicamente por um conjunto de organizações 

sociais do Brasil e da América Latina, no primeiro Fórum Social Mundial, em 2001. São 

princípios (Quadro 8) que trazem direcionamentos para a reforma urbana em busca de 

mudanças nas desigualdades e segregação sociais inerentes ao modelo de desenvolvimento 

econômico capitalista (SANTOS JÚNIOR, 2011).  
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Quadro 8– Princípios Básicos da Reforma Urbana 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA REFORMA URBANA 

DIREITO À CIDADE Expressa os direitos essenciais das pessoas que vivem nas cidades de terem 

condições dignas de vida, de exercitar plenamente a cidadania e os direitos 

humanos, de participar na gestão da cidade, e de viver num meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e sustentável. 

GESTÃO 

DEMOCRÁTICA  

DAS CIDADES 

Entendida como a participação da população e de associações representativas dos 

vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE E DA 

CIDADE 

Implica que o direito de propriedade está submetido ao interesse coletivo, ou seja, 

para que seja passível de proteção pelo Estado, a propriedade tem que atender às 

necessidades dos habitantes das cidades. 

Fonte: Elaboração própria, baseada em Santos Júnior (2011, p.83) 

 

Com base em uma leitura crítica acerca do conteúdo do Estatuto da Cidade, Ana Fani 

Carlos (2007) elucida que o Direito à Cidade, proposto no Estatuto, está longe da totalidade 

que a origem conceitual da reforma urbana indica. Isso porque, no contexto da acumulação 

capitalista, o Estado cede com algumas mudanças relativas ao direito de propriedade, como 

paliativos para conter e controlar o crescimento desordenado das cidades.  

 

Ao lermos o texto do estatuto da cidade, bem como os documentos que 

orientaram os debates da conferência da cidade, deparamo-nos com um 

sentido reduzido e simplificado, em que o “Direito à Cidade” surge 

identificado com o “direito à moradia mais serviços”, algo que diz respeito 

ao mundo do habitat. A banalização do conteúdo do “Direito à Cidade”, 

fundado na ideologia, nega-o enquanto direito pleno... No limite último, 

podemos afirmar que o que aparece como “Direito à Cidade” está 

circunscrito ao que o Estado está disposto a ceder na gestão da cidade, sem 

todavia incomodar a realização do circuito do capital, ao contrário, criando 

plenas condições para sua realização. A questão mistificadora central é a 

redução (no estatuto e nos textos da conferência) do “Direito à Cidade” ao 

“direito à moradia” (CARLOS, 2008, p. 113-114). 

 

No tocante à gestão pública federal, para assumir a Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano, em busca da integração das políticas setoriais que envolvem 

habitação e infraestrutura, a criação do Ministério das Cidades (MCidades), em janeiro de 

2003, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, veio ocupar um vazio institucional que 

distanciava o Governo Federal da discussão sobre a política urbana e o destino das cidades. 

Isso porque a última proposta de política urbana implementada pelo Governo Federal ocorreu 

durante o Regime Militar entre os anos de 1964 e 1985.  

Entretanto, com a crise fiscal que atingiu o país em 1980 e a falência do Sistema 

Financeiro da Habitação e do Sistema Financeiro de Saneamento, a política urbana e as 

políticas setoriais formuladas e implementadas pelo Regime Militar entraram em colapso 
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(MARICATO, 2006). Vale salientar que no primeiro governo militar “o problema urbano 

permaneceu centrado na habitação e só gradativamente foram incorporados os aspectos 

ligados à infraestrutura urbana e ao próprio planejamento urbano e metropolitano” (MONTE-

MOR, 2008, p.45). 

Nesse sentido, o Projeto Moradia7, divulgado em 2000, foi responsável pela 

formulação da proposta de criação do Ministério das Cidades, a qual estava ligada ao 

movimento social urbano que durante duas décadas lutara pela democratização do país e pela 

reforma urbana (MARICATO, 2006). Por conseguinte, o Ministério das Cidades constituiu 

um fato inovador nas políticas urbanas do Brasil, buscando superar o recorte setorial das 

políticas públicas na medida em que teve sua estrutura baseada na integração entre habitação, 

saneamento e transportes (mobilidade), os três principais problemas sociais que afetam as 

populações urbanas e que estão relacionados com o território (MARICATO, 2006). Para tal, 

foram criadas quatro Secretarias Nacionais: Habitação, Saneamento Ambiental, Mobilidade e 

Transporte Urbanos e Programas Urbanos. 

É preciso considerar que o Direito à Cidade não é algo objetivo, que se obtém de uma 

forma exata. Trata-se de uma construção social que precisa ser entendida como um processo. 

Assim, é preciso ir pontuando conquistas e avanços na efetivação do direito e seus limites. 

Nesse contexto, as mudanças introduzidas pelo MCidades e sua origem nos movimentos 

sociais não implicam no alcance da plenitude das relações contidas na busca pelo Direito à 

Cidade, mas indica sua busca sendo inserida nos limites do Estado, os quais impõem 

parcialidades conforme esclarece Ana Fani Carlos: 

 

O problema é que ao levar o debate para o seio do Estado, mesmo a partir 

dos movimentos sociais, estes ganham uma nova racionalidade, que é a 

aquela do próprio Estado e do planejamento que tem no espaço condição de 

sua dominação. É assim que o debate se estabelece dentro do Estado, e este 

fato não é desprovido de importância, sendo, aliás, essa situação que cria um 

significado especial para a expressão Direito à Cidade, esvaziada de seu 

sentido eminentemente social, para alçá-la ao plano político e, neste plano, 

passível de ser manipulado por uma racionalidade outra que não a dos 

movimentos sociais que sinalizam a contestação da propriedade privada do 

solo urbano e apontam para a autogestão. É neste sentido que a importância 

da conferência da cidade deve ser relativizada e não pode, em hipótese 

alguma, substituir os movimentos sociais, pois estes têm uma atitude crítica 

em relação ao Estado e suas estratégias (CARLOS, 2007, p.116). 
 

                                                             
7O Projeto Moradia foi elaborado por 12 pessoas, entre especialistas e lideranças sociais, convidadas por Luiz 

Inácio Lula da Silva, por meio de uma ONG – Instituto Cidadania – por ele presidida. Após ouvir 

interlocutores de vários setores da sociedade, a equipe convidada formulou uma proposta – cuja redação final 

foi de Aloysio Biondi – da qual fazia parte a criação do Ministério das Cidades (MARICATO, 2006). 
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Com o Ministério das Cidades e a realização das conferências municipais em todo 

Brasil e posteriormente da 1ª Conferência Nacional das Cidades, em outubro de 2003, foram 

estabelecidos princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano (PNDU) constituindo o início de um grande pacto, pautado na ação democrática 

(descentralizada e com participação popular), visando à coordenação e à integração dos 

investimentos e ações (BRASIL, 2004a).  

Dentre os princípios estabelecidos na PNDU o Direito à Cidade aparece em destaque e 

preconiza: 

 

Todos os brasileiros têm direito à cidade, entendido como o direito à 

moradia digna, a terra urbanizada, ao saneamento ambiental, ao trânsito 

seguro, à mobilidade urbana, à infraestrutura e aos serviços e equipamentos 

urbanos de qualidade, além de meios de geração de renda e acesso à educa-

ção, saúde, informação, cultura, esporte, lazer, segurança pública, trabalho e 

participação (BRASIL, 2004a). 
 

O direito de todos implica totalidade de pessoas, de serviços, de liberdade de escolha. 

No Brasil, a desigualdade urbana fica retratada nos problemas da habitação, saneamento, 

mobilidade e trânsito, elencados na PNDU como os problemas de maior impacto social, e 

porque não dizer socioespacial. Além disso, o déficit habitacional meramente quantitativo é 

da ordem de mais de 7 milhões de unidades habitacionais. Quanto ao déficit qualitativo, sua 

quantificação mais preliminar diz respeito à densidade habitacional e ao padrão construtivo da 

moradia, bem como sua conexão com redes de infraestrutura urbanas. Conforme dados da 

PNDU: 

 

Quase um terço do total dos domicílios urbanos permanentes do País, 10,2 milhões 

de moradias, carece de, pelo menos, um dos serviços públicos – abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, coleta de lixo e energia elétrica –, com 60,3% destas 

moradias nas faixas de renda de até 3 salários mínimos. Na região Nordeste existe 

mais de 4,4 milhões de moradias com este tipo de deficiência, o que representa cerca 

de 36,6% do total do Brasil (BRASIL, 2004a). 

 

Desse modo, os problemas gerados pelo processo de desigualdade urbana devem ser 

enfrentados, em nome da cidadania, em nome do já elucidado Direito à Cidade. Tal 

enfrentamento de desigualdades está proposto nas diretrizes da PNDU com base nas políticas 

nacionais, articulação entre políticas urbanas, sociais e de desenvolvimento, implementação 

de estrutura institucional, efetiva participação social, aprimoramento das políticas de 

desenvolvimento e capacitação técnico-institucional, promoção da diversidade urbana 

regional e cultural, adoção de políticas abrangentes e massivas, e apoio e estruturação de 
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redes de cidades mais equilibradas (BRASIL, 2004a).No entanto, atingir tais diretrizes ainda 

requer grande esforço social, político e de gestão para que sejam efetivadas com sucesso. 

Em busca de uma nova cultura de integração de políticas públicas são estabelecidos 

como princípios da PNDU: Direito à Cidade, moradia digna, saneamento ambiental público, 

transporte público, função social da cidade e da propriedade, gestão democrática e controle 

social, inclusão social e redução das desigualdades, sustentabilidade financeira e 

socioambiental da política urbana, combate à discriminação de grupos sociais e étnico-raciais, 

combate à segregação urbana e diversidade socioespacial. Dentre esses princípios, destacamos 

os quatro primeiros que tratam da cidade, da habitação e da infraestrutura urbana, enfatizando 

a importância da integração entre esses temas na elaboração e execução da política urbana, 

conforme demonstrado no Quadro 9:  

 

Quadro 9–Princípios da PNDU relativos à cidade, habitação e infraestrutura urbana 

PRINCÍPIO DESCRIÇÃO 

Direito à Cidade Todos os brasileiros têm direito à cidade, entendido como o direito à moradia digna, a 

terra urbanizada, ao saneamento ambiental, ao trânsito seguro, à mobilidade urbana, à 

infraestrutura e aos serviços e equipamentos urbanos de qualidade, além de meios de 

geração de renda e acesso à educação, saúde, informação, cultura, esporte, lazer, 

segurança pública, trabalho e participação. 

Moradia digna A moradia é um direito fundamental da pessoa humana, cabendo a União, o Distrito 

Federal, os estados e municípios promover, democraticamente, o acesso para todos, 

priorizando a população de baixa ou nenhuma renda, financiando e fiscalizando os 

recursos destinados à habitação. A promoção do acesso à moradia digna deve 

contemplar, ainda, o direito à arquitetura, a assistência aos assentamentos pelo poder 

público e a exigência do cumprimento da Lei Federal nº 10.098/02, que estabelece um 

percentual mínimo das habitações construídas em programas habitacionais adaptadas 

para as pessoas portadoras de deficiências. Entende-se por moradia digna aquela que 

atende às necessidades básicas de qualidade de vida, de acordo com a realidade local, 

contando com urbanização completa, serviços e equipamentos urbanos, diminuindo o 

ônus com saúde e violência e resgatando a autoestima do cidadão. 

Saneamento 

ambiental 

público 

Os serviços de saneamento ambiental são, por definição, públicos e prestados sob regime 

de monopólios, essenciais e vitais para o funcionamento das cidades, para a 

determinação das condições de vida da população urbana e rural, para a preservação do 

meio ambiente e para o desenvolvimento da economia. 

Transporte 

público 

O transporte público é um direito. Todos têm a prerrogativa de ter acesso aos seus 

serviços, cabendo aos três níveis de governo universalizar a sua oferta. A mobilidade está 

vinculada à qualidade dos locais onde as pessoas moram e para onde se deslocam, 

devendo estar articulada com o plano de desenvolvimento da cidade e com a 

democratização dos espaços públicos, conferindo prioridade às pessoas e não aos 

veículos. 

Função Social da 

Cidade 

A propriedade urbana e a cidade devem cumprir sua função social, entendida como a 

prevalência do interesse comum sobre o direito individual de propriedade, contemplando 

aspectos sociais, ambientais, econômicos (de inclusão social) e a implantação combinada 

com os instrumentos do Estatuto da Cidade. 

Gestão 

democrática e 

controle social 

Devem ser garantidos mecanismos de gestão descentralizada e democrática, bem como o 

acesso à informação, à participação e ao controle social nos processos de formulação, 

tomada de decisão, implementação e avaliação da política urbana. A gestão democrática 

deve reconhecer a autonomia dos movimentos sociais, sem discriminação, e estar sempre 

comprometida com o direito universal à educação, saúde, moradia, trabalho, previdência 

social, transporte, meio ambiente saudável, cultura e lazer. 
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PRINCÍPIO DESCRIÇÃO 

Inclusão social e 

combate às 

desigualdades 

A política urbana deve atender a população de baixa renda, a fim de reduzir as 

desigualdades sócio espaciais e étnico-raciais, promovendo inclusão social e melhoria de 

qualidade de vida. 

Combate à 

segregação 

urbana 

Devem ser garantidas a redução e a eliminação das desigualdades sócio espaciais inter e 

intra-urbanas e regionais, bem como a integração dos subespaços das cidades, 

combatendo todas as formas de espoliação e segregação urbana. Garantir a acessibilidade 

de todos os cidadãos aos espaços públicos, aos transportes, aos bens e serviços públicos, 

à comunicação e ao patrimônio cultural e natural, para a sua utilização com segurança e 

autonomia, independente das diferenças. 

Fonte: Elaboração própria (2013), baseada na PNDUS, BRASIL (2004a) 
 

De acordo com o PNDU, o Direito à Cidade envolve não só a produção habitacional, 

mas também de toda infraestrutura, equipamentos urbanos, serviços públicos, geração de 

renda e exercício da democracia. A moradia digna requer, além da qualidade arquitetônica da 

habitação, a integração com uma urbanização completa e dotada de infraestrutura, serviços e 

equipamentos urbanos, destacando-se a importância do saneamento ambiental público e do 

transporte público. Destaca-se ainda a importância da atuação do Estado em favor da gestão 

democrática, do controle social, da inclusão social e do combate às desigualdades e à 

segregação urbana. 

Nessa mesma perspectiva, em novembro de 2004, o Ministério das Cidades apresenta 

a Política Nacional da Habitação (PNH), introduzindo como componentes principais: 

integração urbana de assentamentos precários; urbanização, regularização fundiária e inserção 

de assentamentos precários; provisão da habitação; e integração da política de habitação à 

política de desenvolvimento urbano. Tendo como principal meta garantir à população, 

especialmente de baixa renda, o acesso à habitação digna, a PNH considera fundamental para 

atingir seus objetivos a integração entre a política habitacional e a política nacional de 

desenvolvimento urbano (BRASIL, 2004b). 

Dentre os princípios da PNH, destacamos aqui dois que estão diretamente relacionados 

com a integração entre provisão habitacional e de infraestrutura: 1) moradia digna como 

direito e vetor de inclusão social garantindo padrão mínimo de habitabilidade, infraestrutura, 

saneamento ambiental, mobilidade, transporte coletivo, equipamentos, serviços urbanos e 

sociais; 2) articulação das ações de habitação à política urbana de modo integrado com as 

demais políticas sociais e ambientais. Os componentes da Política Nacional de Habitação 

envolvem: integração urbana de assentamentos precários; produção da habitação; e integração 

da política habitacional à política de desenvolvimento urbano, tudo em um contexto de gestão 

democrática. 
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Percebe-se, assim, que a política em seu texto dá força e valor à questão da integração 

entre as ações de produção habitacional e da rede de infraestrutura que possibilite dignidade e 

o exercício pleno do direito ao usufruto da cidade. Não obstante, a execução dessa política 

pelo Estado ainda prioriza as práticas do mercado e acentua esse direito como uma 

mercadoria, na medida em que entrega a produção habitacional ao setor privado da construção 

civil e deixa que os interesses econômicos desse mercado direcionem o campo de ação dos 

programas implementados. 

Em 22 de janeiro de 2007, o Governo Federal lança o Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC, constituído de medidas de estímulo ao investimento privado, ampliação 

dos investimentos públicos em infraestrutura voltados à melhoria da qualidade do gasto 

público e ao controle da expansão dos gastos correntes no âmbito da Administração Pública 

Federal, conforme artigo 1º do Decreto 6025/2007. O governo, na apresentação do programa 

em sítio oficial na internet, identifica o PAC como um novo conceito de investimentos em 

infraestrutura no Brasil, um conceito que faz das obras de infraestrutura um instrumento de 

universalização dos benefícios econômicos e sociais para todas as regiões do país, para que 

elas sejam capazes de trazer riqueza a todos e não apenas lucro para poucos. Expressa, ainda, 

que a expansão do investimento em infraestrutura é condição fundamental para a aceleração 

do desenvolvimento sustentável no Brasil. Dessa forma, o país poderá superar os gargalos da 

economia e estimular o aumento da produtividade e a diminuição das desigualdades regionais 

e sociais (INVESTIMENTOS, 2011). 

Além disso, o investimento proposto para o programa nos quatro anos iniciais foi de 

R$ 503,9 bilhões, divididos em três eixos: infraestrutura logística, infraestrutura energética e 

infraestrutura social e urbana. Neste último eixo, que recebeu a alocação de R$ 170,8 bilhões, 

estão incluídas as áreas de saneamento, habitação, metrôs, universalização de energia elétrica 

e recursos hídricos, que em muito convergem para o atendimento aos princípios da PNDU e 

PNH.  

No entanto, o PAC não passa pelo processo de participação e controle social a que 

todos os programas devem estar submetidos, estando completamente dissociado do debate 

sobre monitoramento e controle social dos Conselhos das Cidades nas esferas locais, 

estaduais ou nacional (FERREIRA, 2008). Além disso, o que se reforça nos investimentos do 

PAC é a produção habitacional vinculada à questão do mercado. Nessa perspectiva, os 

programas nacionais entregam ao setor privado a construção das habitações a serem 

financiadas, numa produção na maioria das vezes em massa e sem considerar as 

especificidades locais, deixando de lado a cotidianidade e sem o acompanhamento de todas as 
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relações necessárias entre essas habitações e a cidade em sua totalidade, o que pode ser 

ilustrado com a reflexão de Motta (2010): 

 

Tal modelo, baseado na lógica de mercado, fez com que as unidades 

produzidas sempre fossem concebidas como mercadorias, rentáveis aos seus 

proponentes, o que explica o fato de as políticas sempre terem atingido, 

predominantemente, a classe média e terem atendido aos interesses do 

empresariado da construção civil. Essa distorção da política habitacional 

revela a incompatibilidade da finalidade social da política habitacional com 

o modo empresarial de produção da moradia. Na impossibilidade de 

conciliação, os interesses dos empresários influenciaram (e até certo ponto 

determinaram) os investimentos públicos para habitação e o público para o 

qual eles seriam direcionados, em detrimento da função social da política 

habitacional (MOTTA, 2010). 
 

Apesar da existência de um arcabouço legal e da vigência dos conselhos das cidades 

Santos Júnior (2011) destaca que não existe a garantia de uma maior democratização das 

decisões, exemplificando o fato de programas estratégicos como o PAC e o PMCMV terem 

sido concebidos sem passar pelo Conselho Nacional das Cidades. Afirma ainda que “a maior 

efetividade dos Conselhos das Cidades e das instâncias de participação social dependem, 

necessariamente, da capacidade da sociedade civil atuar de forma organizada e articulada 

exercendo pressão social sobre o poder executivo” (SANTOS JÚNIOR, 2011, p.85). Sendo 

assim, a existência do espaço institucional não possui força se a população não impulsionar o 

seu uso mesmo quando o governo deixá-lo de lado. 

Para tanto, a articulação dos movimentos sociais e sua organização são condições 

primordiais para o avanço das pautas sociais na direção da justiça social (SANTOS JÚNIOR, 

2011). O autor afirma ainda que nesse momento de retomada dos investimentos públicos em 

infraestrutura urbana e em políticas habitacionais (PAC e PMCMV), torna-se fundamental 

ampliar os processos de organização e mobilização social nas esferas nacional, estadual e 

local para pressionar os poderes públicos para uma agenda propositiva centrada:  

 

(I) na democratização das terras públicas, com sua disponibilização 

prioritária para a habitação de interesse social;  

(II) na ampliação dos canais de participação social na gestão de políticas e 

programas, garantindo-se o caráter deliberativo destas instâncias e sua 

efetividade;  

(III) na ampliação dos recursos para os programas de habitação de interesse 

social voltados para a produção social da moradia de forma autogestionária, 

possibilitando, assim, o crescimento da organização social, além da 

construção de novas unidades habitacionais que deem conta do déficit 

habitacional; 
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(IV) na universalização dos serviços de saneamento ambiental, garantindo-se 

a não interrupção dos serviços e o subsídio para aquelas famílias de menor 

poder aquisitivo;  

(V) no monitoramento e controle social dos investimentos em infraestrutura 

urbana voltada para grandes eventos, como a Copa e as Olimpíadas, bem 

como para projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC);  

(VI) na implementação da Política Nacional de Prevenção aos Despejos, 

começando com uma campanha de “Despejos Zero” na Copa e Olimpíadas;  

(VII) na construção de uma cultura de democracia e participação cívica, que 

fomente os processos de formação social na vida cotidiana (SANTOS 

JÚNIOR, 2011, p.85-86). 
 

Aliado ao contexto do PAC, insere-se a realização da Copa do Mundo de 2014 no 

Brasil, um megaevento esportivo que requer uma reestruturação urbana das cidades-sede de 

grandes proporções, envolvendo projetos de construção ou de reforma de estádios, obras de 

infraestrutura de mobilidade urbana, além de reformas de aeroportos e portos. É um momento 

apresentado pelos gestores públicos e impressa como oportunidade de ampliação de 

investimentos em infraestrutura de mobilidade urbana e em recuperação de espaços 

degradados. Contudo, os projetos de mobilidade urbana, em muitos casos resultam em 

remoção da população de baixa renda, surgindo denúncias de violação dos direitos humanos, 

em especial do direito à moradia. Apresentam-se, para tanto, frequentes propostas de 

reassentamentos das famílias para áreas periféricas ou despejos com as desapropriações.  

De modo mais grave, os projetos de mobilidade urbana têm revelado a “incapacidade 

do poder público construir um projeto socialmente includente e democrático de cidade”. 

Adota-se um padrão autoritário de gestão, com implementação de projetos pontuais, atraindo 

investimentos de grandes grupos econômicos e financeiros. Há uma subordinação das ações 

do poder público às exigências da FIFA, interferindo nos prazos necessários para utilização 

dos canais de participação e controle social, que acabam sendo sufocados nos processos 

decisórios em torno dos investimentos nos projetos de intervenção urbana (SANTOS 

JÚNIOR, 2012). 

Essa trajetória da política urbana brasileira, aliada às linhas de investimento público 

em habitação e infraestrutura urbana, demonstra o interesse em avançar rumo à integração 

proposta nos princípios da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano advindos dos 

princípios teóricos do Direito à Cidade. No entanto, esse direito ainda está distante de ser 

alcançado, mediante a prevalência do modelo capitalista de produção e das relações de 

propriedade a ele inerentes. 
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3 INTEGRAÇÃO NO PROJETO DE MOBILIDADE URBANA DO PAC DA COPA 

2014 EM NATAL 

 

Este capítulo trata do estudo empírico da questão da integração de políticas públicas 

envolvendo a relação entre mobilidade urbana e habitação de interesse social. Para estudar 

esse processo de integração, foi escolhido o empreendimento denominado Corredor Estrutural 

Oeste que faz a ligação entre a Zona Norte de Natal e o Estádio Arena das Dunas, dentro do 

qual abordamos especificamente o Lote 1 constituído pelas obras: Obra 1 – Corredor 

Estrutural Oeste (Felizardo Moura e BR 226); Obra 2 – Complexo Viário da Urbana; Obra 3 – 

Reestruturação geométrica da Av. Capitão Mor Gouveia. (Ver Mapa 4) 

A Obra denominada “Corredor Estrutural Oeste” foi dividida em duas frentes de 

trabalho, compreendidas enquanto medidas mitigadoras do estádio de futebol Arena das 

Dunas, a saber: a) Lote 1 – reestruturação viária desde a cabeceira da Ponte Café Filho (Ponte 

de Igapó), sobre o Rio Potengi na Av. Felizardo Moura, passando pela implantação de um 

complexo viário em frente à Urbana (Companhia de Serviços Urbanos de Natal), seguindo 

pela BR 226 (Av. Industrial João Francisco da Motta) e terminando na Av. Capitão-Mor 

Gouveia; b) Lote 2 (obras d´arte e túneis erguidos no entorno do Estádio de Futebol Arena das 

Dunas que são: entroncamento da Av. Cap. Mor Gouveia com a Av. Prudente de Morais; 

entroncamento da Av. Prudente de Morais com a Rua Raimundo Chaves; entroncamento da 

Av. Prudente de Morais com a Av. Lima e Silva, Entroncamento da Av. Lima e Silva com a 

Av. Romualdo Galvão; entroncamento Av. Senador Salgado Filho x Marginal Salgado Filho; 

implantação de plataformas de embarque e desembarque para passageiros de transporte 

coletivo; passeios públicos (calçadas, acessíveis) e sinalização (ruas e trânsito); (NATAL; 

START, 2013, p.14). 

Quanto ao estudo empírico, foi desenvolvido especificamente sobre as obras do Lote 1 

e apresenta-se dividido em quatro partes. A primeira apresenta o conteúdo geral do projeto e 

das três obras envolvidas a partir das justificativas técnicas dos gestores municipais para 

implementação das obras, seguido da caracterização socioeconômica e de uso do solo do 

entorno atingido pelo projeto. A segunda mostra a inserção do projeto de mobilidade 

especificado dentro do ciclo da política pública com vistas a compreender como a gestão 

pública do município de Natal conduziu o enfrentamento do problema da mobilidade urbana 

com base na elaboração do Projeto de Mobilidade do Corredor Estrutural Oeste. A terceira 

parte traz a discussão do projeto a partir da ação dos agentes atingidos pela proposição do 

projeto (moradores e comerciantes do entorno, mercado imobiliário) e movimentação da 
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sociedade civil organizada (Comitê Popular da Copa, Ministério Público, Associação Potiguar 

dos Atingidos pela Copa – APAC) visando identificar adesões, reações e iniciativas pela 

manutenção ou modificação do projeto.  A quarta parte apresenta a discussão do projeto de 

mobilidade visando identificar elementos propostos na política de mobilidade urbana e a 

relação urbanística do projeto de mobilidade com o seu entorno, especialmente no que se 

refere à integração com a Política de Habitação de Interesse Social do município. 

 

3.1 O PROJETO DE MOBILIDADE URBANA DO CORREDOR ESTRUTURAL OESTE E 

O ENTORNO ATINGIDO PELAS OBRAS 

 

Apresenta-se inicialmente uma descrição geral da área de intervenção: Corredor 

Estrutural Oeste (Lote 1); seguida da descrição das três obras envolvidas: Obra 1 – Avenida 

Felizardo Moura e BR 226 (Avenida Industrial João Francisco da Motta), Obra 2 – Complexo 

Viário da Urbana, e Obra 3 – reestruturação geométrica da Av. Capitão Mor Gouveia.  

As descrições de projeto ora relatadas refletem a proposição e justificativa técnicas 

apresentadas pelo município nos estudos e apresentações públicas sobre o projeto em 

documentos de mídia de exposição elaborados pela SEMOB e SEMOPI. (NATAL, 2009; 

2010; 2011a; 2012) 

É apresentada a caracterização sócio econômica do entorno atingido pelas obras do 

Corredor Estrutural Oeste e a caracterização de uso e ocupação do solo por trecho da obra. 

 

3.1.1 Descrição Técnica do Projeto 

 

O projeto percorre um eixo compreendido entre a Zona Norte e a Zona Sul da Cidade 

do Natal, passando pela Zona Oeste. O trecho atenderá à futura demanda do Aeroporto de São 

Gonçalo do Amarante. As vias atualmente atendem à Zona Norte passando pela Ponte de 

Igapó que, juntamente com a Ponte Newton Navarro são os dois únicos pontos de ligação 

entre a populosa Zona Norte e as demais regiões de Natal. Sendo também importante acesso 

aos municípios da Região Metropolitana de Natal tais como São Gonçalo do Amarante, 

Extremoz, Macaíba e Ceará-Mirim, os quais possuem forte crescimento imobiliário no 

entorno da Região Norte de Natal (ver Mapas 2, 3 e 5). Nessa região (local e metropolitana), 

observa-se um dos maiores pontos de concentração do transporte público de passageiros, não 

apenas da demanda municipal mas também intermunicipal e interestadual; verifica-se também 

um intenso fluxo de carga pois, na Zona Norte, localiza-se o Parque Industrial da cidade. 
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Após a Ponte de Igapó, o corredor prioritário passa a possuir corredor exclusivo para 

ônibus e chega ao complexo da Urbana que é um entroncamento de importantes vias arteriais 

da cidade, como Av. Bernardo Vieira (que já possui corredor exclusivo para ônibus), paralela 

à Av. Capitão-Mor Gouveia, no sentido Norte-Sul, Av. Tomaz Landim no sentido Norte-

Leste e a BR-226 no sentido Leste/Norte-Oeste/Sul. (Ver Mapa 4) 

A seguir, o eixo propõe intervenções em parte da BR-226, entre o Complexo da 

Urbana e a Av. Capitão-Mor Gouveia que é uma via estrutural do sentido Oeste/Norte-Sul. 

Essa avenida conduz grande parte do tráfego de cargas entre a Zona Norte e às Zonas Sul e 

Leste da cidade, bem como conduz boa parte da mercadoria interestadual que tem como 

destino o interior do Estado. Localiza-se na Av. Capitão Mor Gouveia o Terminal Rodoviário 

Municipal, que atende à demanda intermunicipal e interestadual, fazendo com que essa rota 

tenha importante papel na demanda turística da cidade e da região. (Ver Mapa 4) 

De acordo com exposição da SEMOPI (NATAL, 2010a) o conjunto de intervenções 

que compõe o eixo teria a capacidade de atender a uma grande parcela da população do Natal 

e da Região Metropolitana, oferecendo melhores condições de deslocamentos, seja para o 

transporte público de passageiros seja para o individual, pois se localiza em posição 

geográfica favorável, passando por segmentos populosos e estruturais da cidade. O projeto 

propõe-se a assegurar melhores condições de trafegabilidade, diminuição do tempo destinado 

aos deslocamentos, maior segurança e conforto para usuários do transporte motorizado ou 

pedestres e melhores condições de mobilidade urbana para moradores de Natal, da Região 

Metropolitana e dos turistas.  

As intervenções apresentadas pelo município intencionam fortalecer a malha viária 

para que esta possa atender às demandas atuais e às futuras necessidades de mobilidade, não 

apenas àquela gerada com a COPA 2014. 

O projeto geométrico executivo do Corredor Estrutural Oeste foi desenvolvido, após 

licitação, pelo Consórcio EBI/MWH Brasil e teve como diretriz os projetos de engenharia até 

então desenvolvidos pelas secretarias pertinentes da Prefeitura do Natal,  

O traçado viário do projeto, ilustrado no Mapa 4, é o que serviu de base para a 

empresa EBI/MWH desenvolver o detalhamento executivo e foi o traçado considerado na 

presente pesquisa para fins de caracterização do processo de elaboração do projeto e da 

relação urbanística do projeto com o entorno no tocante às políticas de mobilidade urbana e de 

habitação de interesse social. 
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Tal traçado proposto indicou a necessidade de aproximadamente 400 desapropriações 

de imóveis de diversas tipologias. O número exato de desapropriações necessários em função 

desse projeto não chegou a ser determinado pelo município visto que, de acordo com os 

documentos pesquisados, as caracterizações dos imóveis não chegaram a ser concluídas. Até 

agosto de 2009, de acordo com dados da SEMOPI (Natal, 2012a), dentre as caracterizações 

concluídas havia 54 imóveis a serem desapropriados em função do Complexo da Urbana, 41 

imóveis na Av. Felizardo Firmino de Moura, 109 imóveis na Av. Industrial João Francisco da 

Motta (BR 226), e na Av. Capitão Mor Gouveia só estavam caracterizadas 9 unidades, apesar 

de estimar-se quase 200 desapropriações. Ver Mapa 7–Estimativa das desapropriações no 

Corredor Estrutural Oeste 

Esse projeto que o município afirma que iria melhorara mobilidade urbana na cidade, 

não pode ser dissociado do entorno urbano que é atingido pelos alargamentos viários, 

implantação de viadutos e demais obras de arte propostas. São imóveis residenciais, 

comerciais, de prestação de serviços, de uso misto e de serviços públicos atingidos pela 

proposição de aproximadamente 400 desapropriações. São famílias e trabalhadores com 

características socioeconômicas e interesses diversos que possuem seus direitos relacionados 

à moradia e à cidade garantidos no arcabouço legal municipal e federal. 

 

3.1.2 Caracterização socioeconômica do entorno do Corredor Estrutural Oeste 

 

O perfil socioeconômico da população atingida pelo projeto é ilustrado a seguir com 

dados aproximados que partem das entrevistas sociais levantados pela SEMTAS8 (NATAL, 

2012c), especialmente no trecho que envolve as Avenidas Felizardo Firmino de Moura, 

Industrial João Francisco da Motta e Ruas Luiz XV, Transmissor, Jandira, Gutemberg Freire, 

do Norte, Monteiro e Silva e Dr. Mário Negócio. Destaca-se que levantamento social só 

englobou parcialmente a Av. Industrial João Francisco da Motta e não chegou a pesquisar a 

Av. Capitão Mor Gouveia. 

  

                                                             
8 O Perfil socioeconômico das famílias afetadas pelas obras da Copa 2014, residentes no entorno do Complexo 

da Urbana e Avenida Felizardo Firmino Moura – Lote 01: 1ª e 2ª etapas no município do Natal, foi um 

documento produzido pela SEMTAS através de cadastramento realizado por equipe de assistentes sociais 

visando subsidiar a elaboração do Plano de Reassentamento dos atingidos pela obra de mobilidade da Copa 

2014 em Natal. O documento foi consultado no processo de licenciamento ambiental da SEMURB (nº 

064102/2011-21) 
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Mapa 7- Estimativa das desapropriações no Corredor Estrutural Oeste 
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Foram 56 cadastros socioeconômicos realizados pela SEMTAS, com os dados 

apresentados em duas etapas e separados por tipo de uso: 31 imóveis residenciais, 8 de uso 

misto e 17 de uso comercial. Aqui destacamos apenas dados gerais que permitam visualizar a 

caracterização socioeconômica do entorno do projeto. 

A tipologia de uso dos imóveis atingidos pelo projeto de mobilidade com 

desapropriações é predominantemente de uso residencial com aproximadamente 55%. 

Contudo quase metade dos imóveis que tiveram cadastro social realizado dividem-se entre 

uso comercial (30%) e misto (15%). São todos imóveis construídos em alvenaria e que 

possuem saneamento básico e coleta de lixo, situados entre os bairros Quintas e Nordeste. 

Quanto à composição familiar dos imóveis residenciais e misto existe a predominância 

de famílias entre 3 e 5 pessoas, seguida de famílias entre 6 e 8 pessoas, havendo uma minoria 

de famílias entre 1 e 2 pessoas. São famílias relativamente grandes, muitas vezes com mais de 

uma geração convivendo na mesma casa.  

Em relação à escolaridade dos moradores dos imóveis residenciais mais da metade só 

possui até o ensino fundamental, havendo aproximadamente 20% de analfabetos, seguido de 

moradores que possuem nível entre fundamental e médio, havendo poucos registros de nível 

superior. A população dos imóveis comercias e mistos possui melhor escolaridade 

considerando que o perfil regista mais de 60% com nível médio completo ou incompleto, 

havendo inclusive alguns registros de nível superior.  

Quanto à renda familiar menos de 10% da população das residências tem renda maior 

que 3 salários mínimos, tendo a grande maioria entre 0 e 1 salário mínimo de renda familiar 

(aproximadamente 60%) e em torno de 40% com renda ente 1 e 3 salários mínimos. É uma 

população considerada de baixa renda e enquadrada no Plano Diretor de Natal dentro da 

Mancha de Interesse Social. Entre os imóveis mistos a renda predominante é entre 1 e 3 

salários mínimos; e entre os imóveis comerciais o faturamento fica entre 1 e 6 salários 

mínimos em aproximadamente metade dos imóveis e na outra metade o faturamento é maior 

que 6 salários mínimos. Esse aumento de renda nos usos misto e comercial demonstra a 

importância econômica desses pequenos e médios comércios para o incremento da renda da 

população local. 

A ocupação / trabalho dos moradores das residências é significativamente afetada pelo 

desemprego com aproximadamente 24% de desempregados. A maioria da população divide-

se entre as atividades de comércio, autônomos e aposentados. As demais ocupações dividem-

se entre do lar, doméstica, caixa de supermercado, motorista, ASG, servidor público e micro 

empresário. Quanto às principais atividades identificadas nos usos comerciais e mistos, 
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destaca-se: lojas de roupas, lanchonetes, serviços voltados para automóveis, bar, sucata, posto 

de combustível, salão de beleza. O perfil registra que nos imóveis de uso misto e comercial 

aproximadamente 70% funciona como única fonte de renda e forma de sobrevivência do 

proprietário.  Em torno 65% dos usos misto e comercial possui funcionários formais e 35% 

trabalha com funcionários informais ou com as atividades distribuídas entre o proprietário e 

familiares. Confirma-se com esses dados o peso dos usos misto e comercial para o trabalho e 

renda das famílias afetadas pelo projeto de mobilidade com as possíveis desapropriações. 

Das residências cadastradas foi identificado que 15% das famílias possui pessoa com 

alguma deficiência física, mental ou auditiva. 

Quanto às condições de moradia (titularidade informada) mais de 50% dos imóveis 

são próprios e cerca de 30% são alugados. Existem trechos com predominância de posse 

dentre os imóveis residenciais. Existem ainda imóveis cedidos e de herança.  

A quantidade de cômodos dos imóveis residenciais e mistos é bastante variada tendo 

uma composição de aproximadamente 50% entre 4 e 8 cômodos e o restante variando entre 9 

a 20 cômodos. No caso do uso misto somou-se os cômodos do uso residencial e 

comercial/serviço. Dentre os imóveis comerciais, cerca de 45% possuem entre 1 e 2 cômodos 

e os demais variam entre 5 e 21 cômodos. Percebe-se existência de pequenas casas e de outras 

constantemente ampliadas para acomodar o crescimento das famílias e a acomodação de 

pequenos comércios ou serviços para complementação da renda familiar. 

A maioria da população cadastrada possui tempo de moradia no imóvel entre 10 e 45 

anos, o que demonstra tratar-se de uma população já consolidada no local de moradia e de 

trabalho. 

A caracterização socioeconômica confirma a fragilidade da população residente na 

área, sua inserção na Mancha de Interesse Social da cidade e a necessidade de que o gestor 

público considere as peculiaridades da área na adoção de tratamento especial com essa 

população atingida pelo projeto de mobilidade do Corredor Estrutural Oeste. 

Segue a apresentação de cada obra do Corredor Estrutural Oeste com dados gerais 

contendo: descrição técnica do projeto pelo município baseado nos documentos da SEMOB e 

SEMOPI (NATAL, 2009; 2010; 2011a; 2012); mapa de localização da obra; estimativa da 

população atingida com desapropriações; ilustrações do projeto; características de uso e 

ocupação do solo do entorno das obras. 

Foram escolhidos trechos representativos de cada obra para ilustrar as características 

de uso e ocupação do solo predominantes no entorno. Utilizamos imagens de pranchas 

elaboradas pela SEMOPI com representação do traçado viário departes das obras sobre a 
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imagem aérea da cidade destacando os imóveis atingidos por desapropriações. A imagem está 

representada sem escala apenas para fins de ilustração e cada trecho escolhido representado 

por uma letra sequencial do alfabeto. As fotos dos imóveis do entorno atingido foram obtidas 

com o recurso do Street View no programa Google Earth com imagens datadas de novembro 

de 2011. 

 

3.1.3 Obra 1 – Av. Felizardo Moura e BR 226 

 

3.1.3.1 Descrição Técnica do Projeto 

 

 Reestruturação da malha viária na Rua Felizardo Moura e na BR-226 (Av. Industrial 

João Francisco da Motta), trecho correspondente a 4.780,00 metros de comprimento, situado 

entre a Cabeceira da Ponte de Igapó, na Zona Norte, passando pelo Complexo Viário da 

Urbana até o encontro com a Avenida Capitão Mor Gouveia, na Zona Oeste. Neste 

seguimento de vias, o projeto define mudanças que, adotadas, passará por alterações em sua 

estrutura existente de forma que permita maior capacidade e a livre circulação do tráfego. 

Para isso, a Rua Felizardo Moura passará de seus 19,80m. de largura para 26,00m e a Avenida 

Napoleão Laureano(BR-226), que hoje possui em média, 23,50 metros de largura, ficará com 

29,50m de largura. Nessa nova estrutura projetada a via comportará 03 faixas por sentido de 

tráfego, sendo uma, com exclusividade para o uso do transporte de massa, além de canteiro 

central, ciclovia e passeios para pedestres. Projeta-se ao longo, tratamentos de Paisagismo e 

Iluminação especial, assim como elementos que facilitem a acessibilidade aos portadores de 

necessidades especiais e para a população em geral (NATAL, 2009; 2010; 2011a; 2012). (Ver 

Mapa 8- Localização da Obra 1com estimativa de desapropriações). 

Estimativa de imóveis atingidos por desapropriações no trecho: Aproximadamente 150  
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Mapa 8 - Localização da Obra 1 com estimativa de desapropriações 
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3.1.3.2 Características de uso e ocupação do solo do entorno da Obra 1 

 

A obra 1 é composta pela reestruturação da Av. Felizardo Moura, vindo desde a 

cabeceira da ponte de Igapó, Rua Jandira e BR 226 (Av. Industrial João Francisco da Motta) 

até o encontro com a Av. Capitão Mor Gouveia. 

O trecho da Av. Felizardo Moura mais próximo à Ponte de Igapó (Trecho A) possui 

poucas edificações nas áreas onde foi proposto alargamento viário. Esse trecho corta a ZPA-8 

e na margem oeste atinge área de mangue. A comunidade do mosquito fica localizada à 

margem leste da intervenção, separada da rodovia pela linha férrea e foi atingida por 

desapropriações. 

 

Figura 3 - Trecho A na Av. Felizardo Moura. Corta área da ZPA-8 e é adjacente à comunidade do 

mosquito e linha férrea. 

 

Fonte: SEMOPI (2010) 
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Figura 4 - Imagem do Trecho A na Av. Felizardo Moura. De um lado ZPA-8 e no oposto linha férrea 

e comunidade do mosquito 

 

Fonte: Google earth (2011) 
 

Continuando na Av. Felizardo Moura afastando-se da ponte em direção à urbana 

(Trecho B) é um trecho pouco adensado com edificações espaçadas. Na área onde foi 

proposto alargamento viário são atingidas edificações de uso residencial e comercial, 

tipologia predominantemente térrea, localizadas no Bairro Nordeste. 

 

Figura 5 - Trecho B na Av. Felizardo Moura. Área pouco adensada, traçado atinge imóveis 

residenciais e comerciais 

 

Fonte: SEMOPI (2010) 
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Figura 6 - Imagem do Trecho B na Av. Felizardo Moura. Imóveis residenciais atingidos 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Figura 7 - Imagem do Trecho B na Av. Felizardo Moura. Imóveis comerciais atingidos 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Na Av. Felizardo Moura próximo à Rua Jandira (Trecho C) ainda pouco adensado 

com edificações espaçadas e terreno bastante acidentado subindo em direção ao Bairro 

Nordeste. Na área onde foi proposto alargamento viário são atingidas edificações 

predominantemente de uso residencial e de tipologia térrea localizadas no Bairro Nordeste e 

alguns terrenos vazios.  
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Rua Jandira 

Figura 8 - Trecho C na Av. Felizardo Moura e Rua Jandira. Área pouco adensada e de terreno 

acidentado, traçado atinge imóveis predominantemente residenciais e terrenos vazios, além de uma 

área comercia na Rua Jandira. 

 

Fonte: SEMOPI (2010) 

 

Figura 9 - Imagem do Trecho C na Av. Felizardo Moura. Imóveis predominantemente residenciais e 

terrenos vazios 

 

Fonte: Google earth (2011) 
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Figura 10 - Imagem do Trecho C na Av. Felizardo Moura. Imóveis predominantemente residenciais e 

terrenos vazios 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Figura 11 - Imagem do Trecho C na Rua Jandira. Imóveis predominantemente comerciais com 

tipologia de galpão. 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Após o complexo da urbana seguindo pela Av. Industrial João Francisco da Motta em 

direção à Av. Capitão Mor Gouveia, o Trecho D é relativamente adensado na margem da 

avenida, com praticamente todas as edificações conjugadas e poucas áreas vazias. As 

edificações atingidas são de usos variados entre residencial, comercial e uso misto, com 

tipologia térrea e de dois pavimentos. Por trás da área atingida pelas desapropriações 

encontra-se a comunidade do Curtume. 
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Figura 12 - Trecho D na Av. Industrial João Francisco da Motta. Área bastante adensada na margem 

da via, com edificações conjugadas e poucas áreas vazias. Por trás encontra-se a comunidade do 

Curtume. 

 

Fonte: SEMOPI (2010) 

 

Figura 13 - Imagem do Trecho D na Av. Industrial João Francisco da Motta. Imóveis comerciais com 

tipologia de galpão. 

 

Fonte: Google earth (2011) 
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Figura 14 - Imagem do Trecho D na Av. Industrial João Francisco da Motta. Imóveis residenciais 

térreo e 2 pavimentos. 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Figura 15 - Imagem do Trecho D na Av. Industrial João Francisco da Motta. Imóveis residenciais 

térreo. 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Figura 16 - Imagem da área por trás dos imóveis lindeiros à Av. Industrial João Francisco da Motta. 

Comunidade do Curtume. 

 

Fonte: Google earth (2011) 
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Figura 17 - Imagem do Trecho D na Av. Industrial João Francisco da Motta. Imóveis residenciais, 

comerciais e mistos com tipologia térrea e de 2 pavimentos. 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

 

Figura 18 - Imagem do Trecho D na Av. Industrial João Francisco da Motta. Imóveis residenciais 

térreo. 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Figura 19 - imagem do Trecho D na Av. Industrial João Francisco da Motta. Imóveis residenciais, 

comerciais e mistos com tipologia térrea e de 2 pavimentos. 

 

Fonte: Google earth (2011) 
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No projeto da obra 1 de reestruturação da Av. Felizardo Moura e BR 226 – Av. 

Industrial João Francisco da Motta a predominância é de imóveis residenciais de interesse 

social, havendo também a presença de pequenos comércios locais e de uso misto com forte 

influência na renda da população local. Os trechos com comércio/serviço de médio e grande 

porte são pontuais.  

 

3.1.4 Obra 2 – Complexo Viário da Urbana 

 

3.1.4.1 Descrição Técnica do Projeto 

 

A construção engloba um viaduto (135,0m de extensão), um túnel (50,0m de 

extensão), a reestruturação do viaduto existente (106,0m de extensão) e os acessos e alças da 

via, com pista dupla e acessibilidade de pedestres.  A área pavimentada será de 71.000,00m², 

numa extensão de 8,87 km de vias (NATAL, 2009; 2010; 2011a; 2012). (Ver Mapa 9- 

Localização da Obra 1 com estimativa de desapropriações). 

Estimativa de imóveis atingidos por desapropriações no trecho: Aproximadamente 54  
 

Figura 20 – Imagem da perspectiva do projeto do complexo da urbana 

 

Fonte: Natal (2010) 



88 
 

 
 

Figura 21 – Imagem do complexo da urbana situação em 2012 

 

Fonte: http://www.sospontanegra.org/2012/05/desapropriacoes-travam-as-obras-de.html  

http://www.sospontanegra.org/2012/05/desapropriacoes-travam-as-obras-de.html
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Mapa 9 -  Localização da Obra 2 com estimativa de desapropriações 
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3.1.4.2 Características de uso e ocupação do solo do entorno da Obra 2 

 

A obra 2 é composta pela ampliação do Complexo da Urbana com viaduto, túnel, 

acessos e alças. 

O trecho do Complexo da Urbana (Trecho E) envolve principalmente o terreno de 

propriedade da Urbana (Companhia de Serviços Urbanos de Natal), um outro terreno de 

propriedade da Prefeitura com algumas ocupações irregulares, os imóveis predominantemente 

comerciais e de prestação de serviço situados à margem do viaduto existente e as residências 

localizadas na Rua Compositor José Luis. Os outros trechos do Complexo da Urbana 

envolvendo as ruas Jandira, Monteiro Silva, dos Transmissores, Luiz XV, também possuem 

essa característica mista de imóveis residenciais, comerciais e de uso misto. 

 

Figura 22 - Trecho E envolvendo o Complexo Viário da Urbana 

 

Fonte: SEMOPI (2010) 

 

 

Figura 23 - Imagem do Trecho E no Complexo da Urbana. Prédio institucional da Urbana e visão do 

viaduto existente no local 
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Fonte: Google earth (2011) 

 

Figura 24 - Imagem do Trecho E na Rua Compositor José Luis. Imóveis predominantemente 

residenciais unifamiliares de tipologia térrea. 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Figura 25 - Imagem do Trecho E na BR 226. Predominância de imóveis comerciais, misto e de 

serviços. 

 

Fonte: Google earth (2011) 
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Figura 26 - Imagem do Trecho E na BR 226. Alguns imóveis residenciais e predominância de 

imóveis comerciais, misto e de serviços. 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Figura 27 - Imagem do Trecho E na BR 226. Predominância de imóveis comerciais, misto e de 

serviços. 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

No projeto do complexo da Urbana – obra 2, o alargamento e alças do viaduto atingem 

principalmente imóveis de uso comercial e misto no entorno do viaduto existente e uma área 

residencial na Rua Compositor José Luis, além dos terrenos da Urbana e de Prefeitura de 

Natal. 

Para ilustrar os imóveis atingidos no traçado viário do projeto das obras 1 e 2 segue 

Mapa 10com marcação das desapropriações ao longo da Avenida Felizardo Moura, do 

Complexo da Urbana e da Avenida Industrial João Francisco da Motta 
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Mapa 10– Localização das desapropriações ao longo das Obras 1 e 2 

Fonte: NATAL e START (2013), modificado pela autora.  

CORREDOR ESTRUTURAL OESTE - OBRAS 1 e 2 
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3.1.5 Obra 3 – Reestruturação Geométrica da Av. Capitão Mor Gouveia 

 

3.1.5.1 Descrição Técnica do Projeto 

 

A reestruturação da via, para criação da terceira faixa de rolamento com corredor 

exclusivo para ônibus, foi projetada em 3,8km, largura média de 22,0m, passeios públicos, 

conforme condições de acessibilidade e acertos geométricos em todos os cruzamentos. Foi 

projetado pontilhão com 90,0m de extensão x 20,0m de largura, seguindo o mesmo padrão da 

avenida e dotado de passarela para pedestres em ambos os lados. No entroncamento com a 

BR-226 propõe-se, sob a rodovia, um túnel com 32,0m de extensão e 22,0m de largura 

(NATAL, 2009; 2010; 2011a; 2012). (Ver Mapa 11- Localização da Obra 3 com estimativa 

de desapropriações). 

Estimativa de imóveis atingidos por desapropriações no trecho: Aproximadamente 200  
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Mapa 11 - Localização da Obra 3 com estimativa de desapropriações 

  



96 
 

3.1.5.2 Características de uso e ocupação do solo do entorno da Obra 3 

 

A obra 3, da Av. Capitão Mor Gouveia, teve uma característica de uso do solo 

diferenciada das demais. Além das áreas residenciais (unifamiliares), comerciais e de uso 

misto (pequeno e médio porte) existentes, a avenida possui também a presença marcante de 

imóveis de uso institucional, empresas de médio e grande porte e um empreendimento 

residencial multifamiliar. 

No entroncamento da BR-226(Av. Industrial João Francisco da Motta) com a Av. 

Capitão Mor Gouveia (Trecho F) a intervenção propõe a execução de um túnel que atinge na 

Av. Industrial João Francisco da Motta principalmente imóveis residenciais. Já no 

entroncamento com a Av. Capitão Mor Gouveia um posto de combustíveis foi atingido em 

projeto, seguido de imóveis residenciais e comerciais de médio porte. 

 

Figura 28 - Trecho F envolvendo o entroncamento da BR-226 com a Av. Capitão Mor Gouveia 

 

Fonte: SEMOPI (2010) 
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Figura 29 - Imagem do Trecho F na BR 226. Predominância de imóveis residenciais. 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Figura 30 - Imagem do Trecho F na BR 226, esquina com Av. Capitão Mor Gouveia. Predominância 

de imóveis residenciais, com presença de usos comerciais e misto. 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Figura 31 - Imagem do Trecho F na BR 226, esquina com Av. Capitão Mor Gouveia. Posto de 

Combustíveis, e usos comerciais e misto. 

 

Fonte: Google earth (2011) 
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Figura 32 - Imagem do Trecho F na Av. Capitão Mor Gouveia. Predominância de imóveis 

residenciais. 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Figura 33 - Imagem do Trecho F na Av. Capitão Mor Gouveia. Presença de imóveis comerciais de 

médio porte. 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Continuando na Av. Capitão Mor Gouveia (Trecho G) entre a Rua Pedrinho Bezerra e 

Avenida Rio Grande do Sul, o traçado do projeto adentra em imóveis de domínio do Governo 

Estadual tais como o Hospital dos Leprosos, Centro de Atendimento do Menor Infrator 

(CAPS), CAERN, FUNDARC. Nesse caso, percebe-se que as empresas Guanabara, Cidade 

das Dunas, Frutiti/Alimentar e Marquise (recolhimento de lixo) não foram atingidas.  
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Fonte: SEMOPI (2010) 

 

Figura 34 - Trecho G na Av. Capitão Mor Gouveia iniciando na Rua Pedrinho Bezerra 
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Figura 35 - Imagem do Trecho G na Av. Capitão Mor Gouveia. Predominância de imóveis comerciais 

e de serviços públicos. 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Figura 36 - Imagem do Trecho G na Av. Capitão Mor Gouveia. Empresa Marquise não atingida pelo 

projeto 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Figura 37 - Imagem do Trecho G na Av. Capitão Mor Gouveia. Imóvel da CAERN de domínio do 

Governo Estadual atingido pelo projeto 

 

Fonte: Google earth (2011) 
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Figura 38 - Imagem do Trecho G na Av. Capitão Mor Gouveia. Delegacia de domínio do Governo 

Estadual atingida pelo projeto 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

No trecho da Av. Capitão Mor Gouveia entre as avenidas Rio Grande do Sul e Coronel 

Estevão, o traçado muda para o lado oposto e atinge a Rodoviária. Mudando novamente o 

traçado, deixa de atingir dois postos de combustíveis localizados entre a Av. Coronel Estevão 

e R. dos Caicós e volta a atingir imóveis do Estado – Secretaria de Tributação Estadual e 

Delegacia Geral de Polícia. Após a Avenida Coronel Estevão (Trecho H) o traçado volta para 

o lado oposto e atinge a CEASA, o CAIC e a Central de Comercialização de Produtos da 

Agricultura Familiar (todos prédios públicos, deixando assim de atingir um condomínio 

residencial multifamiliar em construção e o SESI. 
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Fonte: SEMOPI (2010) 

 

Figura 39 - Trecho H na Av. Capitão Mor Gouveia 
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Figura 40 - Imagem do Trecho H na Av. Capitão Mor Gouveia. Área residencial e comercial atingida 

pelo projeto à esquerda e condomínio residencial em construção não atingido pelo projeto 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Figura 41 - Imagem do Trecho H na Av. Capitão Mor Gouveia. CEASA atingida pelo projeto à 

esquerda e SESI não atingido pelo projeto 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Figura 42 - Imagem do Trecho H na Av. Capitão Mor Gouveia. Banco do Brasil e TRT não atingidos 

pelo projeto 

 

Fonte: Google earth (2011) 
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Figura 43 - Imagem do Trecho H na Av. Capitão Mor Gouveia. CAIC atingido pelo projeto 

 

Fonte: Google earth (2011) 

 

Na Avenida Capitão Mor Gouveia verificou-se uma mistura de imóveis residenciais 

atingidos, com alguns comerciais e mistos e destacando-se a presença de diversos imóveis de 

uso público atingidos parcialmente. As características de uso e ocupação do solo do entorno 

atingido no traçado viário do projeto na Av. Capitão Mor Gouveia demonstraram que os 

desvios realizados em projeto possibilitaram atingir ou livrar imóveis de acordo com o 

domínio de uso do imóvel. 

 

3.1.6Mobilidade Urbana X Habitação de Interesse Social: relação urbanística do projeto 

com o entorno 

 

Considerando as características técnicas do projeto de mobilidade urbana do Corredor 

Estrutural Oeste expostas a partir das descrições propostas pelo município é possível elencar 

alguns pontos que indicam a inserção ou não de parte dos princípios, diretrizes e objetivos da 

Política Nacional de Mobilidade Urbano (elencados no Quadro 4) na elaboração do projeto. 

Algumas descrições do projeto de mobilidade para Natal, contidas nos sítios de 

transparência da internet sobre o megaevento da Copa 2014 em Natal, são apresentadas a 

seguir destacando-se diversos termos/expressões no conteúdo das mesmas que sugerem a 

utilização de mecanismos e elementos de integração na solução proposta para o problema de 

mobilidade urbana através do projeto de intervenção, aproximando as características descritas 

no texto dos elementos contidos nos princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana Sustentável: 
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Um dos principais legados da Copa do Mundo de 2014 serão as melhorias 

nos sistemas de mobilidade urbana para as cidades-sede do evento. As 

ações e os investimentos nesta área têm o objetivo de promover a 

articulação das políticas de transporte, trânsito e acessibilidade, a fim de 

proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço de forma segura, 

socialmente inclusiva e sustentável.  

Os empreendimentos priorizam a implementação e a melhoria de sistemas de 

transportes coletivos e de meios não motorizados – voltados para pedestres 

e ciclistas –, bem como a integração entre diversas modalidades de 

transportes, com a constante preocupação de se alcançar o conceito de 

acessibilidade universal, garantindo a mobilidade de idosos e de pessoas 

com deficiências ou restrição de mobilidade. 

[...] 

As intervenções em mobilidade urbana para a realização da Copa do Mundo 

da FIFA BRASIL/2014 visam ampliar e integrar a malha viária para o 

sistema de transporte coletivo e a acessibilidade de pedestres articulando-

se funcionalmente com a dinâmica social e econômica da cidade, na 

perspectiva de contribuir para melhor fluidez dos deslocamentos nas vias 

estruturais que integram o corredor de acesso à Arena das Dunas, e demais 

pontos de interesse no seu entorno (grifo nosso).9 
 

A prioridade do transporte público coletivo sobre o individual com o aumento do 

número de faixas de vias para criação de faixa exclusiva para o transporte público de massa; a 

busca do desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e 

ambientais com a implantação de ciclovia, canteiro central e tratamentos de paisagismo; o 

foco na acessibilidade universal com a execução de passeios para pedestres com todos os 

elementos que facilitem a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e à 

população em geral; a busca da segurança no deslocamento das pessoas com a proposição de 

passarela para pedestres e iluminação especial; são algumas características projetuais 

apresentadas nos discursos de descrição dos projetos utilizando expressões advindas dos 

princípios da PNMU(ver Figura 44). 

Figura 44 – Ilustração do perfil viário proposto para o trecho da obra na BR 226 

Fonte: Natal (2010) 

                                                             
9 Disponível em: <http://www.transparencia.gov.br/copa2014/cidades/tema.seam?tema=8&cidadeSede=7> 

Acesso em: 31 out. 2013  

http://www.transparencia.gov.br/copa2014/cidades/tema.seam?tema=8&cidadeSede=7
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Contudo, afastando-se do discurso do município, analisando a adequação do desenho 

geométrico das vias em relação aos princípios da Política de Mobilidade Urbana, não é 

possível afirmar se a cidade teria ganhos ou solução de problemas críticos de trânsito nas 

conexões entre os futuros Aeroporto de São Gonçalo do Amarante e Estádio Arena das 

Dunas, nesse percurso formado pela BR-101/Av. Felizardo Moura/ BR 226/ Av. Cap. Mor 

Gouveia/Prudente de Morais. Os relatórios pesquisados não apresentaram as justificativas 

técnicas e projetuais que subsidiem tal afirmação. 

Considerando aspectos mais voltados à integração de políticas contidas nos princípios 

da PNMU, visualizam-se diversas lacunas. Quanto ao princípio da gestão democrática e 

controle social no projeto e o objetivo de consolidar a gestão democrática como instrumento e 

garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana, a caracterização do 

processo de elaboração do projeto demonstrou que suas fases de concepção e decisão foram 

conduzidas inicialmente pelo poder público sem fazer uso dos mecanismos de gestão 

democrática previstos nas Políticas de desenvolvimento urbano e de mobilidade urbana e 

garantidos no Plano Diretor da cidade do Natal.  

Entrando nas diretrizes da PNMU, destacamos a fragilidade do projeto no que se 

refere à integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais 

de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes 

federativos. Diante das inúmeras desapropriações previstas inicialmente no projeto 

(aproximadamente quatrocentas), é imprescindível a adoção de uma análise integrada da 

política de mobilidade com a política de habitação e de uso do solo.  

Com relação aos três macro objetivos da PNMU (Quadro 5) Desenvolvimento Urbano, 

Sustentabilidade e Inclusão social, percebe-se o direcionamento prioritário à criação de faixa 

exclusiva para transporte público e de faixas de ciclovia; à execução passeios com adoção de 

acessibilidade universal; e à execução de canteiro central com tratamentos de paisagismo e 

iluminação. Contudo, questões como uso equânime do espaço, melhoria de qualidade de vida 

e do ar e o acesso democrático à cidade ficaram prejudicadas com o traçado viário projetado 

inicialmente pelo poder público cortando áreas de interesse social e de fragilidade ambiental 

com desapropriações e com a ausência dos mecanismos de gestão democrática e de projetos 

de habitação de interesse social garantidos na mesma área do projeto viário. 

Considerando o desenho geométrico proposto pelo projeto de mobilidade ora 

estudado, foi possível observar nas descrições apresentadas pelo município para o projeto a 

indicação de soluções técnicas de mobilidade, tais como: faixa exclusiva de ônibus, ciclovia e 

acessibilidade universal (ver Figura 44). Contudo, a solução gráfica atinge com 
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desapropriações parciais ou totais (ver Mapa 7 e Mapa 10; e Figuras 3 a 43) diversas áreas 

residenciais, comerciais e de prestação de serviços ao longo do percurso projetado, 

submetendo a população local a um processo de dúvidas e incertezas quanto ao seu direito à 

moradia. 

Sendo uma solução que interliga a Zona Norte à Zona Sul da cidade passando pela 

Zona Oeste, o projeto corta uma das regiões mais carentes da cidade. O Plano Diretor de 

Natal (Lei nº 082/2007) garante tratamento especial em intervenções nessas porções do 

território consideradas especiais (ver Mapa 12): 

 

Artigo 6º 

[…] 

VI – área especial – porção do território municipal, delimitada por lei, que se 

sobrepõe às zonas em função de peculiaridades que exigem tratamento especial. 

VII – áreas especiais de interesse social (AEIS) - se configuram a partir da dimensão 

socioeconômica e cultural da população, com renda familiar predominante de até 3 

(três) salários-mínimos, definida pela Mancha de Interesse Social (MIS), e pelos 

atributos morfológicos dos assentamentos. 

 

A área onde o projeto está localizado é definida no Plano Diretor de Natal como uma 

Mancha de Interesse Social, na qual estão inseridas diversas AEIS 

 

Art. 22 – Áreas Especiais de Interesse Social, demarcadas no Mapa 4 do Anexo II, 

definidas na Mancha de Interesse Social e pelos seus atributos morfológicos, são 

aquelas situadas em terrenos públicos ou particulares destinadas à produção, 

manutenção e recuperação de habitações e/ou regularização do solo urbano e à 

produção de alimentos com vistas a segurança alimentar e nutricional, tudo em 

consonância com a política de habitação de interesse social para o Município de 

Natal, e compreende: 

I – terrenos ocupados por favelas, e/ou vilas, loteamentos irregulares e 

assentamentos que, não possuindo as características das tipologias citadas, 

evidenciam fragilidades quanto aos níveis de habitabilidade, destinando-se à 

implantação de programas de urbanização e/ou regularização fundiária; 

II – terrenos ocupados por assentamentos com famílias de renda predominante de até 

3 (três) salários mínimos, que se encontram em área de implantação ou de influência 

de empreendimentos de impacto econômico e submetidos a processos de valorização 

imobiliária incompatíveis com as condições socioeconômicas e culturais da 

população residente; 

[...] (xxxxxx) 

 

Conforme ilustrado no Mapa 7, o eixo viário proposto requer um grande número de 

desapropriações, visto que em todos os trechos das obras atravessa a mancha de interesse 

social da Zona Oeste da Cidade. Além de tratar-se de uma área ocupada principalmente por 

famílias com renda de até 3 salários mínimos, percebe no Mapa 12 a existência de diversas 

áreas de favelas e assentamentos irregulares no entorno imediato do corredor, tais como: 

favela do Mosquito, Curtume, Nossa Senhora das Vitórias, Cambuim, Wilma Maia e Mereto.  
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Mapa 12 - Áreas de Interesse Social no Plano Diretor de Natal 

 

Fonte: Plano Diretor, Lei 082/2007  
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Em relação ao perfil socioeconômico das famílias afetadas diretamente pelas obras da 

Copa 2014 (NATAL, 2012c), confirma-se que a maioria da população atingida possui renda 

inferior a 3 salários mínimos, destacando ainda que o poder aquisitivo das famílias residentes 

na Av. Felizardo Moura está entre 0(zero) e 1(um) salário mínimo.  

É importante, ainda, considerar que diversos moradores estão vivendo na área há mais 

de 30 anos, parte dos chefes de família é idoso, além de se tratar de uma área abastecida por 

infraestrutura básica e bem localizada em relação às centralidades da cidade. No trecho do 

complexo da Urbana, mais da metade dos imóveis são de uso comercial ou misto (NATAL, 

2012c). Tal perfil demonstra tratar-se de uma população já consolidada em seu local de 

residência ou de trabalho/renda, com fragilidades inerentes ao baixo poder aquisitivo, mas que 

vive numa área bem articulada com as demais regiões da cidade.  

A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e a Política Nacional de Habitação 

preconizam em seus princípios a moradia como um direito fundamental da pessoa humana, 

priorizando a população de baixa renda ou nenhuma renda. Garantem ainda em seus 

princípios o Direito à Cidade, ao saneamento ambiental público, ao transporte público, à 

função social da cidade, à gestão democrática e controle social, à inclusão social e combate às 

desigualdades, e ao combate à segregação urbana. 

Paralelamente, a Política Nacional de Mobilidade Urbana estabelece como diretriz a 

integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de 

habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo. Assim, cabe ao Poder 

público municipal, estadual ou federal elaborar projetos seguindo tais princípios e diretrizes. 

Além disso, o projeto de mobilidade urbana do Corredor Estrutural Oeste propõe a 

melhoria da integração urbana entre as zonas Norte e Sul da cidade por meio do alargamento 

de eixos viários existentes com a implantação de faixa exclusiva de transporte público, de 

ciclovias e de passeios acessíveis. Para tanto, a proposta atinge a população do local com 

diversas desapropriações. Considerando as características socioeconômicas da população de 

interesse social e a política urbana brasileira, temos a considerar: 

(i) A população tem direito à moradia. Através da permanência no seu imóvel na 

área que receberá melhorias de infraestrutura; ou pela relocação na mesma área, em habitação 

de qualidade, garantindo a permanência de vínculos com o local, o acesso à infraestrutura da 

área e combatendo a segregação urbana; ou, somente em último, caso pela justa indenização 

que possibilite adquirir moradia digna. 
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(ii) A população tem direito à gestão democrática e ao controle social, a conhecer 

os projetos e a participar da elaboração de soluções alternativas, especialmente aqueles 

atingidos pelas possíveis desapropriações. 

(iii) A melhoria no transporte público e na mobilidade urbana a ser proporcionado 

pelo alargamento viário proposto é um direito dos cidadãos do município e região 

metropolitana de Natal. Todavia, tal direito deve ser viabilizado de forma integrada aos já 

mencionados direitos à moradia e à gestão democrática da cidade. 

De acordo com Vasconcellos (2001), as atividades de planejamento de transportes e de 

circulação estão relacionadas intimamente com o planejamento urbano. Logo, projetos como 

o do Corredor Estrutural Oeste, que propõe estruturação de transportes com execução de 

alargamento de vias, calçadas e ciclovias, interferem diretamente nos padrões de uso e 

ocupação do solo do entorno. A possível execução do projeto implica em diversas mudanças 

de padrão que podem ser provocadas em curto, médio e longo prazos, tais como: expulsão da 

população residente na área (no caso de desapropriações não assistidas socialmente), 

interferências nos usos comerciais e mistos existentes e nos excluídos pelas desapropriações, 

serviços públicos afetados pelo projeto e valorização do solo no entorno da área reestruturada.  

Após essa apresentação do conteúdo do projeto proposto pelo município, da 

caracterização socioeconômica da população atingida pelas obras, das características de uso e 

ocupação do solo do entorno das obras e da relação urbanística do projeto com o entorno, 

segue a caracterização do processo de elaboração/planejamento do projeto de mobilidade 

urbana dentro do ciclo da política pública. 

 

3.2 A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIDADE URBANA 

 

Uma obra de mobilidade urbana pode ser compreendida como uma política pública à 

luz do conceito apresentado por Gattai e Alves (2011, p.164), no qual os autores afirmam que 

“é possível definir política pública como um programa, um projeto, uma decisão estratégica, 

ou seja, qualquer atividade governamental que tenha um impacto sobre a cidade”. Nesse 

sentido, obras de mobilidade, conforme Vasconcellos (2001), incidem diretamente na relação 

entre planejamento urbano, de transportes e da circulação de uma cidade, provocando uma 

relação direta entre os padrões de uso e a ocupação do solo, a estrutura de transportes (vias, 

calçadas e terminais), os meios de transporte (veículos) e a divisão do espaço de circulação. 

Para caracterizar o processo de elaboração/planejamento do projeto de mobilidade 

urbana estudado, tratamos esse projeto como uma política pública e mais especificamente 
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como uma política urbana conforme definiu Alvim et al (2006) por estar voltada para o 

processo de transformação e apropriação do ambiente construído, incluindo a estruturação 

urbana e as práticas sociais como um processo articulado. 

Quanto à política pública, é construída ao longo de várias fases, numa sequência de 

passos para constituir o processo de resolução de um problema, formando um ciclo com 

vários estágios e constituindo um processo dinâmico de aprendizado, denominado de ciclo da 

política pública (GATTAI; ALVES, 2011; FREY, 2000; SOUZA, 2006). 

Conforme enunciado no Capítulo 2, as fases do ciclo da política pública elencadas por 

Souza (2006) são: definição da agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, 

seleção das opções, implementação e avaliação. As mesmas fases descritas por Gattai e Alves 

(2011) são resumidas em: concepção, decisão, implementação e execução.  

A esse respeito, o que se busca compreender com a caracterização do processo de 

planejamento/elaboração do projeto de mobilidade são as fases de concepção e decisão, as 

quais compreendem a definição da agenda, identificação de alternativas, avaliação das 

opções, seleção das opções. Para tanto, partem-se das ações da gestão pública municipal de 

Natal como condutora desse processo político. 

Em relação à caracterização do projeto, ilustra como se deu o ciclo da política pública 

para a solução do problema de mobilidade (fases, ações e agentes envolvidos), e quais as 

arenas sociais e arranjos institucionais envolvidos no processo de planejamento/elaboração do 

projeto, visando subsidiar a reflexão sobre as estratégias e mecanismos de integração entre as 

políticas de mobilidade urbana e de habitação de interesse social em Natal/RN. 

Para iniciar, caracterizamos a fase de concepção da política urbana de mobilidade. 

Segundo Gattai e Alves (2011), ver Quadro 2, essa fase é composta das seguintes ações: 

diagnóstico de uma situação, condição ou problema; concepção de uma proposta de política 

pública para situação desse problema, mudança numa situação ou condição; encaminhamento 

para o governo da cidade. Nesse sentido, os autores destacam que a realização de tais ações 

devem envolver necessariamente a sociedade civil organizada, os representantes eleitos, os 

órgãos técnicos do governo e o poder econômico. São esses os atores, os agentes, que devem 

participar da definição da agenda e identificação das alternativas de solução para o problema, 

destacando a importância da participação da sociedade civil ao longo do ciclo da política 

pública visando alcançar a característica de uma política integrada conforme elucida Gattai e 

Alves (2011). 

Em relação à justificativa técnica para a implantação do projeto de mobilidade urbana 

proposto para Natal, é apresentada no Relatório Ambiental Simplificado – RAS pelo 
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Município com a consultoria da empresa Start (2013). Natal está localizada na porção oriental 

do Estado, em sua faixa litorânea. É delimitada por barreiras físicas naturais: o rio Potengi, a 

bacia do riacho do Baldo, os sistemas dunares e as encostas íngremes nas praias. Em 

decorrência das limitações geomorfológicas, consolidou-se na cidade um sistema viário 

estrutural constituído por corredores radiais com início na área central – Cidade Alta e 

Petrópolis – abrindo-se angularmente e se bifurcando para as zonas Sul e Oeste. Do oeste para 

o norte, por sua vez, o Rio Potengi segregou e delineou os acessos.  

Ressalta-se que a cidade passou por processos de planejamento que garantiram a 

existência de áreas dotadas de um sistema viário bem estruturado. Entretanto, a 

descontinuidade na implementação de novos planos de sistematização e de ordenamento 

fizeram com que o crescimento na segunda metade do século XX se desse de forma 

desordenada com a consolidação de gargalos que hoje se contrapõem ao alcance de uma 

melhor fluidez do tráfego da cidade.  

Como exemplo, atualmente a Avenida Felizardo Moura encontra-se com a sua 

capacidade esgotada, notadamente nos horários de pico. Já o aumento de capacidade da 

Avenida Napoleão Laureano representa uma melhoria na conexão Macaíba-Natal e possibilita 

uma divisão no volume de passageiros transportados por ônibus que fazem uso da Avenida 

Bernardo Vieira.  

Dentro das intervenções do Programa de Mobilidade Urbana de Natal para a Copa de 

2014, as intervenções no Corredor Estrutural Oeste – BR 226 será parte de um conjunto de 

outras obras que conformarão mais um corredor transversal para a cidade que é carente de 

capilaridade no seu sentido transversal e permitirá novos acessos entre a Zona Norte e Sul da 

cidade sem sobrecarregar o viário BR 101 e Avenida Salgado Filho. 

Nessa perspectiva, a estruturação de corredores exclusivos para o transporte coletivo é 

de extrema importância para a cidade de Natal quando consideramos o número de passageiros 

transportados na hora pico na Ponte de Igapó e em determinados corredores, e quando a esse 

número expressivo soma-se uma grande quantidade de veículos individuais nas vias nesses 

mesmos períodos.  

Por esse motivo a criação de um corredor segregado para o transporte coletivo, 

constituído pelas Avenidas Capitão Mor Gouveia, BR 226, e Felizardo Moura representam 

um grande investimento para a cidade na busca da melhoria na qualidade do sistema de 

transporte. 

O RAS destaca que obra do Corredor Estrutural Oeste isoladamente não trará solução 

para os problemas viários da zona para onde foi proposta. Ela complementará outra gama de 
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projetos previstos no contexto da mobilidade urbana de Natal e Região Metropolitana, 

somando-se as obras previstas no âmbito dos municípios vizinhos, Governo Federal e 

Governo do Estado (NATAL; START, 2013), conforme elucidado no Mapa 13: 

 
Mapa 13 -Projetos previstos para articulação do sistema viário de Natal e RMN 

 

Fonte: NATAL e START (2013, p.14) 

 

O problema ora identificado na interligação da Zona Norte com a Zona Sul da cidade é 

vivenciado diariamente pelos moradores da cidade e faz dele um fator necessário a ser 

incluído na agenda pública municipal de Natal. A inclusão desse problema (mobilidade 

urbana na ligação Zona Norte/Zona Sul de Natal) no ciclo da política pública da cidade requer 

a observação do questionamento apresentado por Souza (2006) sobre por que esse problema 

entrou na agenda política enquanto outros foram ignorados. 

A resposta passa pela contextualização da existência de verbas federais para 

financiamento específico de obras de mobilidade visando estruturar as cidades-sede para a 

recepção do megaevento Copa do Mundo FIFA 2014, que estabelece uma série de exigências 

e curtos prazos a serem cumpridos pela cidade/país sede do megaevento. Portanto, trata-se de 

uma escolha, uma inclusão na agenda, que não passou pela discussão entre os diversos atores 

políticos e sociais nessa fase inicial de concepção da política pública. 

Sem Escala 
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Apesar dos dados apresentando no RAS indicarem a existência de um problema de 

mobilidade urbana na interligação norte-sul de Natal, a inclusão desse problema na agenda 

governamental se deu mediante a decisão política de viabilizar a inclusão da cidade como 

uma das sedes da Copa do Mundo 2014, e não mediante uma escolha envolvendo os diversos 

poderes existentes na cidade. 

Nesse sentido, o Programa de Aceleração do Crescimento já vinha estabelecendo 

linhas de financiamento para projetos na área de mobilidade urbana por meio do PAC 2 e o 

Governo Federal selecionou, junto às cidades-sede, grupos de investimentos e 

empreendimentos voltados para estruturaras cidades-sede, os quais passaram a compor uma 

Matriz de Responsabilidades entre os entes federados (União, Estado e Municípios).  

De acordo com o Ministério do Planejamento, as obras que integravam a Matriz da 

Copa foram incorporadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), e as obras que 

compõem a carteira do PAC 2 possuem prioridade de execução. Por isso, contam com 

recursos garantidos, que não são contingenciados. Ressalta ainda que os empreendimentos do 

PAC 2 Copa 2014 também podem ser licitados por meio do Regime Diferenciado de 

Contratação (RDC), modalidade que reduz o tempo e o custo de contratação e que toda e 

qualquer alteração na Matriz de Responsabilidades é pactuada entre União, Estados e 

Municípios. 

Estando o problema de mobilidade urbana da ligação norte-sul de Natal inserido na 

agenda (agenda setting), por uma decisão do poder político, passaremos a relatar como a 

gestão pública do município de Natal conduziu o enfrentamento desse problema com base na 

elaboração do Projeto de Mobilidade do Corredor Estruturante – Zona Norte/Estádio Arena 

das Dunas. 

Para compreender como se deu a fase de concepção do projeto, buscaram-se 

inicialmente informações junto à equipe técnica da Prefeitura Municipal do Natal na 

Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB, que é responsável pelo planejamento na área de 

transporte, trânsito e mobilidade da cidade. Em 18/10/2012, foi realizada uma entrevista com 

os técnicos Francisco Xavier de Oliveira Neto e Walter Pedro da Silva, os quais forneceram 

material de consulta com mídia de apresentações realizadas sobre o desenvolvimento do 

projeto, além de desenhos de projetos em Autocad em fase de desenvolvimento, imagens dos 

projetos propostos e relato verbal sobre o seu processo de concepção. Esse material deu 

subsídio à descrição da fase de elaboração do projeto que segue. 

Para definir os projetos que entraram na Matriz de Responsabilidades assinada entre os 

entes federativos (União, por intermédio do Ministério do Esporte, Governo do Estado do Rio 
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Grande do Norte e Prefeitura Municipal do Natal), em Janeiro de 2010, os técnicos da 

SEMOB informaram que já existia no setor de planejamento da secretaria um projeto de 

mobilidade em fase final de elaboração, na época inserido no plano plurianual.  

Diante da possibilidade de captação de recursos, com a vinda da Copa do Mundo para 

Natal, e dos curtos prazos para definição dos projetos que iriam compor a assinatura da Matriz 

de Responsabilidades da Copa, foi realizado um mutirão técnico na secretaria para ajustar os 

projetos existentes no planejamento interno às exigências do Ministério das Cidades. 

Após ajustes e adequações solicitados pelo Ministério das Cidades e realizados pela 

equipe técnica da SEMOB de Natal, o que foi incluído na Matriz de Responsabilidades e seus 

aditivos até maio/2012 foram as obras relacionadas a seguir. Apresenta-se ainda especificação 

das obras voltadas para o eixo de mobilidade urbana distribuídas sob a responsabilidade do 

município e do governo do estado conforme o Quadro10 e Mapa 3 

 

Quadro 10–Matriz de Responsabilidades consolidada para cidade de Natal / RN 

Grupo do 

Investimento 

Empreendimento  Investi-

mento 

Global * 

Financia-

mento 

Federal * 

Investi-

mento 

Federal 

* 

Investi-

mento 

Governo 

Local * 

Investi-

mento 

Iniciativa 

Privada * 

Fonte 

Estádios Construção da Arena das Dunas 350,0 250,5 - 99,5 - Matriz jan/10 

Total Estádios 350,0 250,5 0,0 99,5 0,0   

Mobilidade 

Urbana 

Corredor Estruturante – Zona Norte 

/ Estádio Arena das Dunas 

338,8 293,0 - 45,8 - Revisão  

abr/12 

Mobilidade 

Urbana 

Acesso ao Novo Aeroporto de São 

Gonçalo do Amarante 

73,1 12,1 - 61,0 - Revisão  

abr/12 

Mobilidade 

Urbana 

Reestruturação da Av. Eng. 

Roberto Freire 

221,7 45,3 - 176,4 - Revisão  

abr/12 

Mobilidade 

Urbana 

Eixo 2: Implantação da Via 

Prudente de Morais 

27,7 10,6 - 17,1 - Matriz jan/10 

Total Mobilidade Urbana 661,3 361,0 0,0 300,3 0,0   

Aeroportos Infraestrutura de Pista de Pouso, 

Infraestrutura dos Sistemas de 

Auxílio e Proteção ao Vôo 

168,9 - 168,9 - - Matriz jul/11 

Aeroportos Construção do Terminal de 

Passageiros, Sistema Viário de 

Acesso e Obras Complementares 

408,0 - 8,0 - 400,0 Matriz jul/11 

Total Aeroportos 576,9 0,0 176,9 0,0 400,0   

Portos Terminal Marítimo de Natal 53,7 - 53,7 - - Matriz jul/11 

Total Portos 53,7   53,7       

Telecomunica- 

ções (todas as 

cidades- sede) 

Modernização da Infraestrutura e 

serviços e suporte às competições 

371,2 - 371,2 - - Inclusão 

abr/12 

Total Telecomunicações 371,2   371,2       

Matriz Consolidada 2.013,1 611,5 601,8 399,8 400,0   

* Todos os valores especificados estão em milhões de R$ e envolvem o custo geral incluindo obra, projeto, gerenciamento e desapropriação 

Fonte: Elaboração própria (2013) com base nos dados disponíveis em: http://www.copa2014.gov.br/pt-br/sobre-

a-copa/matriz-de-responsabilidades. Acesso em 31/08/12. 

 

A partir da assinatura da Matriz de Responsabilidades, o município e o governo do 

Estado passam a conduzir atos administrativos objetivando cumprir os cronogramas para 

elaboração de projetos e execução de obras de modo a atender ao calendário das 

“Competições”, conforme acordado na Matriz de Responsabilidades (Janeiro/2010): 

http://www.copa2014.gov.br/pt-br/sobre-a-copa/matriz-de-responsabilidades
http://www.copa2014.gov.br/pt-br/sobre-a-copa/matriz-de-responsabilidades
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CLÁUSULA TERCEIRA – das responsabilidades dos partícipes 

[...] 

V – Os projetos destacados nos anexos são compatíveis com o calendário das 

“Competições”, sendo sua conclusão em tempo hábil responsabilidade exclusiva dos 

respectivos executores. Eventuais atrasos de cronograma deverão ser imediatamente 

comunicados às demais partes desta Matriz de Responsabilidades, assim como as 

providências identificadas para a conclusão do projeto em prazo compatível com as 

“Competições”. Caso os atrasos previstos tragam prejuízos às “Competições”, o 

executor deverá indicar as medidas mitigadoras e se responsabilizar por sua 

implementação, inclusive financeiramente, de modo a minimizar o impacto esperado 

nas “Competições”. 

 

Nessa fase inicial do ciclo da política pública, a elaboração do projeto de mobilidade é 

considerada como a concepção de uma proposta de política pública para mudança de uma 

situação problemática, ou seja, a identificação das alternativas para solução de tal problema.  

Para chegar à fase seguinte de decisão sobre o encaminhamento da proposta, com a 

avaliação das opções e seleção das opções pelos diversos agentes envolvidos (GATTAI; 

ALVES, 2011; SOUZA, 2006), é necessário que, conforme menciona Daniel (1988), os 

vários atores sociais sejam chamados a trazer seus interesses e necessidades para os espaços 

públicos existentes na cidade, sendo chamados a negociar com os outros atores suas 

reivindicações e direitos enquanto cidadãos do espaço municipal. Nessa perspectiva, Daniel 

(1988) indica que a definição das prioridades deve ser resultado de uma gestão participativa. 

Apesar da importância da fase de concepção do projeto para se alcançar uma proposta 

integrada (GATTAI; ALVES, 2011), em termos de solução técnica e em obtenção de 

consenso entre os diferentes agentes envolvidos, o município encaminhou o projeto, iniciado 

pela SEMOB, para a captação do recurso, como uma alternativa de solução já escolhida para 

o problema da mobilidade urbana na ligação da Zona Norte ao Estádio Arena das Dunas.  

Desse modo, mesmo havendo critérios técnicos na elaboração da proposta projetual, 

nesse momento de detalhamento do projeto básico, não houve a extensão das discussões para 

que as demais secretarias e atores sociais interessados pudessem contribuir com a composição 

de uma solução que incluísse outras contribuições técnicas pertinentes às demais áreas 

envolvidas e ou atingidas pelo eixo urbano projetado, tais como áreas de fragilidade ambiental 

e social “cortadas” pelo desenho da intervenção viária; ou mesmo para a definição se esse 

problema seria o prioritário para a cidade. 

Desde o segundo semestre do ano de 2009, o município passou a trabalhar no 

detalhamento do projeto básico por meio da articulação entre a SEMOB e a SEMURB, com 

solicitação da caracterização das áreas atingidas pelos trechos dos projetos a fim de identificar 

as prováveis desapropriações ao longo da intervenção viária. 
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Após a criação do Comitê Gestor da Copa 2014 em 24/09/2009, através do Decreto nº 

8.885/2009, foi criada a comissão permanente de execução das obras com vista à realização 

da Copa de 2014, em 29/01/2010, através da Portaria nº 003/2010, que foi substituída 

posteriormente pelo Decreto 9.064 /2010, de 04/05/2010, que cria a Comissão Permanente de 

Planejamento e Execução de Obras e Projetos da Copa 2014. Em 01/02/2010, foi ainda criada 

a Secretaria Adjunta de Planejamento de Obras da Copa 2014 através do Decreto 9.007/2010. 

Nesse cenário, a consolidação do projeto básico e o desenvolvimento do projeto 

executivo das obras de mobilidade foram alvos de licitação, conforme edital publicado em 

30/04/2010. Assim, o município finalizou o projeto básico em agosto de 2010 e contratou 

como empresa ganhadora da licitação para elaboração do projeto executivo o Consórcio EBI / 

WHT Brasil, em 17/01/2011. O consórcio passou, então, a produzir os projetos das 

intervenções de mobilidade envolvendo: topografia, investigações geológicas e projetos 

geotécnicos, de drenagem, geométrico, de terraplanagem, de pavimentação, de estruturas e 

outros. 

As informações do projeto básico são transmitidas ao Consórcio EBI/WHT Brasil pela 

equipe técnica do município de Natal por meio da Comissão Permanente de Planejamento e 

Execução de Obras e Projetos da Copa 2014 e, posteriormente, do Grupo de Trabalho 

Infraestrutura com o envolvimento das secretarias pertinentes intermediadas pela Secretaria 

Adjunta de Planejamento de Obras da Copa 2014 da SEMOPI. 

A criação da Comissão Permanente de Planejamento e Execução de Obras e Projetos 

da Copa 2014 foi motivada pela necessidade de assegurar o cumprimento do calendário de 

eventos definidos pela FIFA e pela CBF para a Cidade do Natal, em face do notório interesse 

público e da necessidade de sistematizar e otimizar os trabalhos a serem desenvolvidos pelos 

órgãos municipais envolvidos no projeto da Copa do Mundo de 2014. A composição, as 

competências e as delegações da comissão são ilustrados no Quadro 11:  

 

Quadro 11– Composição, competências e delegações da comissão de obras da Copa 2014 

DECRETO 

9.064 /2010 
COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE 

OBRAS E PROJETOS DA COPA 2014 

COMPOSIÇÃO I – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura – SEMOPI; 

II – Secretaria do Gabinete da Prefeita – SEGAP; 

III – Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tecnologia da Informação – 

SEMPLA; 

IV – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB; 

V – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – SEMOB; 

VI – Procuradoria Geral do Município – PGM. 

COMPETÊNCIAS I – coordenar todos os projetos da Copa de 2014; 

II – articular-se com os órgãos municipais e estaduais integrantes do Comitê Gestor 
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DECRETO 

9.064 /2010 
COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE 

OBRAS E PROJETOS DA COPA 2014 

da Copa 

2014, com os órgãos dos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal e com a 

iniciativa privada; 

III – promover a individualização, com a respectiva identificação e caracterização 

dos imóveis que serão desapropriados pelo Município do Natal; 

IV – atuar de forma diária junto aos serviços Notariais, visando a identificação dos 

proprietários a serem indenizados pelas desapropriações de seus imóveis; 

V – formar e promover com caráter eficiente todos os atos necessários a adequada 

instrução dos processos de desapropriações a serem enviados a Procuradoria Geral do 

Município, nos termos do cronograma de obras previamente definido; 

VI – trabalhar de forma conjunta e em caráter diário com a Comissão de Avaliação 

de Imóveispara Desapropriação – CAID, requisitando dela os laudos de avaliações, 

como forma de atender ao cumprimento do cronograma de obras previamente 

definido, 

VII – solicitar, sempre que necessário, à SEMURB e à SEMOPI, estagiários para 

atuarem junto à comissão, em caráter provisório; 

VIII– contratar e/ou elaborar os projetos básicos e executivos; 

IX – fiscalizar o cumprimento do cronograma; e 

DELEGAÇÕES I – Equipe de Projetos Geométricos, sob a responsabilidade da SEMOB; 

II – Equipe de Georeferenciamento, sob a responsabilidade da SEMURB; 

III – Equipe de Estudos e Licenciamento, sob a responsabilidade da SEMURB; 

IV – Equipe de Orçamentos e Custos, sob a responsabilidade da SEMOPI; 

V – Equipe de Desapropriações, sob a responsabilidade da PGM; 

VI – Equipe de Cadastramento, sob a responsabilidade da SEMOPI; 

VII – Equipe de Projetos Específicos, sob a responsabilidade da SEMOPI; e 

VIII – Equipe de Acompanhamento e Fiscalização de Obras, sob a responsabilidade 

da SEMOPI. 

Fonte: Elaboração própria (2013), com base no Decreto municipal 9.064/2010 
 

Por sua vez, a comissão e as demais equipes técnicas são formadas para detalhar o 

projeto básico sem pautar a possibilidade de discussão conjunta da solução dos problemas 

entre as secretarias ou mesmo com a sociedade civil, em especial com aqueles que seriam 

atingidos pelo projeto. Nesse sentido, a urgência imposta pelos prazos estabelecidos para a 

realização do megaevento levou o ente público a justificar o encaminhamento da solução de 

mobilidade, proposta inicialmente enviada para obtenção de recursos, como sendo a única 

possível de ser viabilizada dentro dos prazos impostos, devendo ser detalhada para fins 

executivos e apresentada à sociedade para fins de conhecimento e não de discussão de outras 

alternativas possíveis.  

Por conseguinte, as desapropriações passam a ser caracterizadas e dimensionadas sem 

um debate preliminar de outras possibilidades de solução do problema, que pudessem, 

inclusive, reduzir o número de desapropriações previsto, muitas vezes sob a argumentação de 

que tal discussão e possíveis modificações poderiam levar o município a perder os recursos 

obtidos para tal investimento. 
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Em contrapartida, reportagens na mídia demonstram o posicionamento do município 

quanto às desapropriações, como é possível ilustrar no trecho da reportagem da Tribuna do 

Norte com representante do Município de Natal – secretário da SEMOPI Sérgio Pinheiro: 

Os atrasos na organização da Copa do Mundo 2014 em Natal, não se 

resumem às obras de mobilidade urbana. Às vésperas de assinar o contrato 

de financiamento das intervenções com a Caixa Econômica Federal (CEF), o 

Executivo Municipal terá um novo e imediato desafio: viabilizar as 

desapropriações para o início das construções, no menor espaço de tempo 

possível. Sem a retirada dos imóveis da linha traçada para a construção de 

novos empreendimentos de engenharia, a execução dos projetos poderá 

sofrer novos adiamentos. A expectativa é de que as obras comecem em 

março de 2012, conforme análise da Secretaria Municipal de Obras Públicas 

e Infraestrutura (SEMOPI). Serão necessários, neste primeiro momento, R$ 

25,8 milhões para custear as desapropriações. 

[...] 

O titular da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura 

(SEMOPI), Sérgio Pinheiro, comentou, pela primeira vez, que a execução 

das obras de mobilidade urbana contempladas no Lote 1 poderão não ser 

entregues dentro do prazo estabelecido pelo Ministério das Cidades, que é 

dezembro de 2013. “As obras do Lote 1 poderão ter algum problema de 

execução do prazo devido a questões das desapropriações, que foge à alçada 

do gestor público”, defendeu. 

[...] 

Ele ressaltou, porém, que qualquer alteração nos projetos executivos 

entregues à Caixa Econômica Federal deverão ser analisados e aprovados 

pelo Setor de Engenharia do banco, além do aval do Ministério das Cidades. 

“Os projetos foram apresentados à população em várias ocasiões. A 

população era consciente de que as mudanças eram previstas. Hoje, qualquer 

alteração nos projetos representará um custo extra de 100% ao Município” 

(ARAÚJO, 2011). 

 

O próprio decreto demonstra, por meio das competências e delegações da comissão, 

que o grande foco e direcionamento dos trabalhos passam a ser sobre as desapropriações: 

caracterizações, identificação dos proprietários, adequada instrução do processo de 

desapropriação, dentre outras atividades, as quais demandam um grande volume de esforço 

técnico, recursos financeiros e pessoal da prefeitura. 

Até esse momento do planejamento, a SEHARPE – Secretaria Municipal de Habitação 

Social, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes ainda não estava inserida no 

processo, logo uma solução habitacional para os imóveis atingidos pelo projeto ainda não é 

apresenta na pauta. Somente em 07 de junho de 2011 foram criados no município de Natal os 

“Grupos de Trabalho alusivos à Copa do Mundo FIFA 2014” através do decreto nº 9.407, 

com objetivo de promover a articulação dos órgãos e entidades envolvidos na implantação das 

ações necessárias ao cumprimento do calendário definido pela FIFA, e pelo Comitê 

Organizador Local da Copa do Mundo FIFA 2014.Foram nove grupos de trabalho 

envolvendo ações relativas a: infraestrutura, Arena e seu entorno, segurança, saúde, meio 
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ambiente e sustentabilidade, desenvolvimento turístico, promoção comercial e tecnologia, 

cultura e educação, transparência e controle. É então que aparece institucionalmente a 

inserção da SEHARPE: 

 

I – Grupo de Trabalho INFRAESTRUTURA – Responsável pela proposição de 

projetos e operações de infraestrutura, além do acompanhamento na execução 

destes, necessários à realização do evento: 

- SEJEL – Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e Lazer;  

- SEMURB – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;  

- SEMOB – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana;  

- SEHARPE – Secretaria Municipal de Habitação Social, Regularização Fundiária e 

Projetos Estruturantes; 

- ARSBAN – Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município 

de Natal; 

- SEMOPI – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura; 

- SEMPLA - Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tecnologia da 

Informação; 

 

Nesse sentido, entre 2009 e o início de 2012, o que se verifica nas atas de reuniões 

entre as secretarias envolvidas no Grupo de Trabalho de Infraestrutura e nos documentos de 

planejamento das desapropriações (ver Quadro12 e Figura 45) é que a SEHARPE não está 

inserida no fluxograma das desapropriações, não havendo, portanto, o devido 

acompanhamento técnico e social para a definição das alternativas de solução habitacional 

para a população atingida pelo projeto com as desapropriações. 

 
Quadro 12–Planejamento das desapropriações obras da copa 2014 

 

PROJETO COPA DO MUNDO DA FIFA 2014 

P
la

n
ej

am
en

to
 d

as
 

C
ar

ac
te

ri
za

çõ
es

 -
 S

E
M

U
R

B
 

 

1 – Analise e Georreferenciamento do Projeto Básico de intervenção (fornecido pela SEMOB) 
2 – Verificações dos imóveis atingidos e loteamentos existentes 

3 – Digitalização dos loteamentos e conjuntos existentes 

4 – Elaborações de Planilhas de dados e criação de Modelos de fichas 
5 – Pesquisa Cadastral e impressão das fichas imobiliárias do SIG/SIAT 

6 – Abertura de processo de desapropriação por contribuinte com código de identificação único – ID   

7 – Preenchimento das Cartas Informativas, impressão, assinatura e envio 
8 – Preenchimento das Fichas de Cadastro e impressão – Com dados disponíveis na Prefeitura 

9 – Visita e Preenchimento: a) Ficha Cadastral; b) Ficha de Avaliação; c) Elaboração de Croqui; d) Coleta 
de Cópia dos Documentos do Contribuinte; e e) Foto do imóvel. 

10 – Análise da documentação e Croqui para caracterização 

11 – Digitalização dos dados das Fichas Cadastral e da Ficha de Avaliação 
12 – Caracterização dos Imóveis – Desenho em AutoCAD 

13 – Pesquisas SEHARP (Carta de Aforamento) 

14 – Pesquisas Cartório Imobiliário (Matrícula do Imóvel) 
15 – Envio do processo para avaliação na CAID-SEMOPI 

P
la

n
o

 d
e 

D
es

ap
ro

p
ri

aç
ão

 -
 

C
O

M
IS

S
Ã

O
 

 

 Envio de carta informativa aos proprietários (SEMURB) 

 Cadastro dos imóveis (SEMURB) 

 Caracterização das benfeitorias dos imóveis (SEMURB) 

 Pesquisa da titularidade (SEMURB, PGM) 

 Avaliação dos bens (SEMOPI) 

 Dotação Orçamentária (SEMPLA) 

 Decreto de desapropriação (PGM) 

 Indenização dos bens (PGM)  

 Escritura e Registro (PGM) 

Fonte: SEMURB (2010) 
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Figura 45–Fluxograma das desapropriações apresentado pela SEMURB 

 
Fonte: SEMURB (2010) 

 

Em 29/11/2010, foi aberto o processo nº 00000.067312/2010-95 solicitando Licença 

Prévia para o projeto de mobilidade da cidade do Natal – Copa 2014. Nesse processo, foi 

emitida a Licença Prévia nº 001/2011, a qual apresenta instruções para elaboração dos estudos 

ambientais e relaciona documentações técnicas pertinentes à abertura do processo de Licença 

de Instalação do Complexo de Obras de Mobilidade Urbana – Lote 1, o qual compreende: 

(i) Obras de reestruturação da malha viária da Rua Felizardo Moura e Avenida 

Napoleão Laureano (BR 226);  

(ii) Construção de viaduto e túnel no Complexo Viário da Urbana;  

(iii) Reestruturação geométrica da Av. Capitão Mor Gouveia, com construção de 

pontilhão elevado e túnel, e construção de dois túneis sob a Av. Prudente de Morais para dar 

acesso à Mor Gouveia e adequação das Marginais. 

Quanto ao pedido de Licença de Instalação, não foi realizado conjuntamente para todo 

complexo de obras de mobilidade urbana. Assim, foram abertos três processos em datas 

distintas, um para cada grupo de obras, conforme relacionado a seguir: (i) Complexo Viário 

da Urbana - processo nº 064102/2011-26 de 22/09/2011; (ii) Rua Felizardo Moura e Avenida 

Napoleão Laureano (BR 226) – processo nº 020311/2012-49 de 27/03/2012; e (iii) Av. 

Capitão Mor Gouveia – processo nº 022256/2012-21 de 04/04/2012. 

A abertura do primeiro processo de Licença de Instalação do projeto de mobilidade 

urbana para a Copa 2014 em Natal só ocorreu em 22/09/2011, mais de dois anos após a 

apresentação inicial do projeto pela SEMOB à SEMURB por meio de ofícios solicitando a 
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caracterização das áreas (ofícios 029/2009 e 032/2009 do DEPLAN-SEMOB datados de 

31/05/2009 e 11/11/2009 respectivamente - ver Apêndice B) e quase um ano após a 

solicitação da Licença Prévia. 

Dentre os três processos abertos, o processo nº 064102/2011-26 foi o único que teve 

andamento nos procedimentos de licenciamento, chegando à emissão da Licença de 

Instalação nº 128/2012, datada de 31/09/2012. Os dois outros processos não tiveram qualquer 

andamento ou emissão de parecer ou licença, diante dos encaminhamentos adotados a partir 

das discussões levantadas no licenciamento do complexo viário da Urbana, que acabaram por 

envolver toda a obra de mobilidade do Lote 1. 

Junto ao requerimento de abertura do processo do complexo viário da Urbana, foi 

apresentada pelo Secretário Adjunto de Planejamento de Obras da Copa 2014 uma Nota 

Técnica justificando a segmentação das intervenções para licenciamento em processos 

separados:  

 

1 – As intervenções em questão constituem ação prioritária no escopo do PAC da 

Mobilidade Urbana para a COPA 2014, sendo, portanto, urgente o seu licenciamento 

e efetivo início de obras, para atender o prazo estabelecido pelo Governo Federal de 

dezembro de 2011; 

2 – Os aspectos técnicos que envolvem as obras conferem às mesmas a total 

independência funcional, no que diz respeito às demais intervenções em 

entroncamentos viários localizados fora da área de abrangência do entorno da 

URBANA; 

3- A interferência viária predominante, com a construção do viaduto, se dará 

diretamente sobre 04 corredores estruturais: Av. Bernardo Vieira, Av. Mário 

Negócio, Av. Industrial João Mota e Av. Felizardo Moura. 

Diante do exposto, face à urgência em atuar diretamente sobre a área em questão, 

consideramos pertinente e factível o licenciamento desta etapa de obras visto que as 

adequações viárias e a construção do viaduto previsto virão ao encontro, de 

imediato, do fortalecimento da malha viária daquela localidade, constituindo 

importante legado para Natal, atendendo às atuais e futuras necessidades por 

deslocamento e transportes públicos, independente do evento da COPA 2014 

(SEMOPI, 2011). 

 

De acordo com o Ministério de Meio Ambiente10, o Licenciamento Ambiental é o 

procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental autoriza a localização, instalação, 

ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, 

possam causar degradação ambiental. 

Nesse cenário, o licenciamento ambiental é um importante instrumento de gestão da 

Política Nacional de Meio Ambiente.  É um momento de aplicação da transversalidade nas 

                                                             
10Disponível em: <http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/portal-nacional-de-licenciamento-

ambiental/licenciamento-ambiental> Acesso em 03 dez. 2013 
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políticas setoriais públicas e privadas que interfaceam a questão ambiental. Ademais, a 

publicidade é outra característica inerente ao processo de licenciamento: lugar onde se 

evidenciam e se confrontam os interesses dispersos pelo tecido social; mas também local 

privilegiado para exercício da ponderação, comunicação e busca da conciliação de modo a 

prevalecer o consenso e o interesse público maior, ou seja, a manutenção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado garantido às presente e futuras gerações. 

Quanto ao processo de avaliação de impacto ambiental, é revestido de caráter público. 

Nesse sentido, incorpora a participação social, por meio da realização de consultas públicas 

que balizam o processo decisório sobre a viabilidade ambiental de empreendimentos e 

atividades potencialmente poluidores.  

Nesse caso, a audiência pública é a forma de consulta pública usual no processo de 

licenciamento e tem por objetivo a divulgação para a sociedade das informações sobre o 

projeto e discussão do RIMA, Relatório de Impacto Ambiental, que reflete as conclusões do 

EIA/Estudo de Impacto Ambiental. Dependendo do tipo de empreendimento e seu impacto, 

podem ser realizadas uma ou várias audiências públicas com a finalidade de informar, 

esclarecer e coletar subsídios junto à sociedade sobre o empreendimento ou atividade em 

processo de licenciamento11. 

Assim, o processo de licenciamento ambiental das obras da Copa 2014 em Natal é 

umas das possibilidades institucionais da inserção da sociedade civil no processo de discussão 

dessa política pública. Dentro do licenciamento ambiental, é obrigatória a participação social, 

conforme já mencionado nos direcionamentos do Ministério do Meio Ambiente e exigências 

da Legislação Federal através das audiências ou consultas públicas.  

Em Natal, o Plano Diretor (Lei nº 082/2007) também fortalece a importância da gestão 

participativa e cria instâncias dentro do Sistema de Planejamento e Gestão Urbana do 

Município que asseguram a participação da população por representantes do Poder Público e 

da sociedade civil organizada com base na indicação por seus pares, mediante composição 

paritária, garantindo os critérios de diversidade, pluralidade e representatividade, por meio 

dos diversos conselhos ligados à política urbana e meio ambiente, trânsito, transporte e 

mobilidade urbana, habitação de interesse social e saneamento ambiental. 

 

Art. 93 – O Sistema de Planejamento e Gestão Urbana do Município compõe-se, nos 

termos do que dispõem as normas federais de desenvolvimento urbano e a Lei 

Orgânica do Município do Natal, de órgãos ou unidades administrativas de 

                                                             
11 Disponível em: < http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/portal-nacional-de-licenciamento-

ambiental/licenciamento-ambiental/audiência-pública> Acesso em 03 dez. 2013 
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planejamento, política urbana e meio ambiente, trânsito, transporte e mobilidade 

urbana, habitação de interesse social e saneamento ambiental. 

 § 1º – A participação da população será assegurada no Sistema de Planejamento e 

Gestão Urbana do Município, por representantes do Poder Público e da sociedade 

civil organizada, através da indicação por seus pares, mediante composição paritária 

garantindo os critérios de diversidade, pluralidade e representatividade, e através dos 

seguintes conselhos: 

 I – Conselho da Cidade do Natal – CONCIDADE 

 II – Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente – CONPLAM 

 III – Conselho Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos – CMTTU 

 IV – Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CONHABIN 

 V – Conselho Municipal de Saneamento Básico – CONSAB 

 § 2º – Caberá a cada conselho articular-se com os demais conselhos nas matérias 

comuns, subsidiar tecnicamente o Conselho da Cidade, analisar as matérias 

pertinentes a sua área de atuação e votar os encaminhamentos propostos pelos 

órgãos aos quais se vinculam. (LEI Nº 082/2007) 

 

Por sua vez, o processo de Licença de Instalação do complexo viário da Urbana foi 

aberto segundo condicionantes dispostas na Licença Prévia (LP) nº 001/2011 – SEMURB. 

Contudo, de acordo com despachos da assessora técnica Maria Lúcia Cavalcante M. de 

Barros, até as datas de 27 de abril de 2012 e 20 de maio de 2012, a ata da audiência pública 

solicitada no item 3.12 da LP ainda não havia sido apresentada juntamente com outras 

documentações, o que impossibilitava a viabilidade da análise ambiental. 

O Relatório de Controle Ambiental – RCA, datado de abril de 2012, apresentado no 

processo de licenciamento da obra do Complexo Viário da Urbana, identifica as 

desapropriações previstas no projeto como inevitáveis e indica como respaldo legal para a sua 

execução o texto da Constituição Federal em seu artigo 5º que assegura igualdade de todos 

perante à lei com garantia à segurança e à propriedade: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e 

prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição; 

[...] 

Art. 22 Compete privativamente à União legislar sobre: 

[...] 

II – desapropriação 
 

O RCA indica ainda como respaldo legal para as desapropriações o Decreto-Lei nº 

3.365/1941 que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública e prevê: 

 
Art. 1º A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei em todo o 

território nacional. 
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Art. 2º Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser 

desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e 
Territórios. 
[...] 

Art. 5º Consideram-se casos de utilidade pública: 
[...] 
i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a 

execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem 
edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a 

construção ou ampliação de distritos industriais; (Redação dada pela Lei nº 
9.785 de 1999) 
j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo; 

[...] 

 

Para a definição da utilidade pública, é necessário que sejam analisadas todas as 

alternativas possíveis para solução do problema identificado, e assim, fazer uso de 

desapropriações somente nas situações inevitáveis. Paralelo ao direito do Poder Público 

desapropriar, está o direito à moradia e à gestão democrática, que precisam ser considerados 

conjuntamente na definição de um projeto desse tipo em busca de consenso entre os atores 

envolvidos e/ou atingidos. 

Além disso, o Parecer SLOPU/DLOS nº 071/2012, datado de 10 de julho de 2012, 

emitido no processo de licenciamento ambiental com base nos documentos técnicos e RCA 

mencionado, considerou como imprescindível para liberação da Licença de Instalação a 

apresentação de um Plano de Ação para Desocupação ou equivalente com a identificação de 

todos os imóveis a serem atingidos. 

Nessa perspectiva, o primeiro levantamento socioeconômico das famílias afetadas pelo 

projeto do complexo da Urbana que foi realizado pela equipe técnica da SEMTAS data de 

setembro de 2011. Já a elaboração do cadastramento socioeconômico das famílias afetadas 

pelas obras do Complexo da Urbana e da Av. Felizardo Moura ocorreu entre maio e junho de 

2012 e foi entregue em julho de 2012. Nesse documento, não são apresentadas as quantidades 

gerais de desapropriações (NATAL, 2012c). 

Até o início de 2011, diante das atividades ora relatadas, o processo de concepção e 

decisão sobre o projeto de mobilidade para a Copa 2014 é conduzido com base no 

envolvimento dos representantes eleitos (prefeito) e dos órgãos técnicos da prefeitura 

(secretarias). O envolvimento do poder econômico fica implícito nos benefícios que possam 

ser gerados com as obras de infraestrutura (valorização do solo urbano e fluxo de recursos 

financeiros com a execução das obras) e com a realização do megaevento na cidade.  

Em relação à participação da sociedade civil, foi deixada à margem pelo poder público 

de Natal nessas duas etapas fundamentais do ciclo da política pública (Quadro 2). Contudo, 
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em 2011, a sociedade civil organizada desencadeia a criação de entidades e associações, a 

formulação de denúncias e a busca de amparo técnico/legal junto à Universidade, com vistas a 

inserir-se e fazer-se ouvir nesse ciclo conduzido pela prefeitura. 

Desse modo, a sociedade civil organizada busca seu direito de inserir-se no processo 

de elaboração da política de mobilidade urbana por meio dos mecanismos institucionais de 

participação social, conforme discute-se no tópico seguinte.  

 

3.3 AÇÕES DOS ATORES ENVOLVIDOS COM O PROJETO: A INSERSÃO DA 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

Os anos de 2011 e 2012 marcam a inserção da sociedade civil no ciclo da política 

pública do projeto de mobilidade urbana de Natal. A sociedade civil organizada, que não fez 

parte das fases de concepção e decisão do projeto desenvolvido pelos técnicos do governo e 

empresa contratada entre os anos de 2009 e 2011, passa a reivindicar o retorno ao início do 

ciclo. O Ministério Público, o Comitê Popular Copa 2014 Natal, a Associação dos Atingidos 

pela Copa de 2014, a UFRN, o Conselho da Cidade do Natal e demais conselhos interessados, 

juntamente com a população em geral, especialmente os atingidos pelas obras, querem ser 

ouvidos pelo Poder Público e ter suas opiniões consideradas no ciclo que envolve a 

identificação de alternativas para o problema, a avaliação das opções e seleção das opções 

mais viáveis para a cidade.  

Estes atores fazem parte dos “empreendedores políticos ou de políticas públicas” 

mencionados por Souza (2006, p.32), ao tratar das arenas sociais, “constituem a policy 

community, comunidade de especialistas, pessoas que estão dispostas a investir recursos 

variados esperando um retorno futuro, dado por uma política pública que favoreça suas 

demandas” (SOUZA, 2006, p.32). São atores que buscam utilizar-se dos meios institucionais 

existentes no processo de gestão democrática para participar da definição das prioridades no 

ciclo da política pública. Essa capacidade de mobilização da sociedade é apresentada por 

Gattai e Alves (2011) como o fator integrador no momento da priorização na agenda da 

política pública. Desse modo, é o poder social apresentando seus interesses e reivindicando 

seus direitos nas negociações inerentes à proposição de políticas públicas. 

Entre o ano de 2009, quando os projetos foram propostos, e o ano de 2012, quando 

iniciaram as publicações dos decretos de desapropriação, a sociedade civil não recebeu da 

prefeitura de Natal dados precisos sobre a quantificação das desapropriações ao longo das 3 

obras do Corredor Estrutural Oeste.  
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O início do ano de 2012 é marcado pelos decretos que declaram de utilidade pública 

para fins de desapropriação diversos imóveis localizados ao longo da intervenção viária do 

Lote 1. No Decreto nº 9.635 de 07/03/2012 foram 10 imóveis; no Decreto nº 9.649 de 

15/03/2012 foram 04 imóveis; e no Decreto nº 9.679 de 13/04/212 foram 20 imóveis. Apesar 

disso, os agentes da sociedade civil buscam a reavaliação da solução adotada ensejando 

reduzir ou eliminar as desapropriações previstas no projeto. 

Nesse ínterim, o Ministério Público se insere no processo como agente fiscalizador das 

atividades relacionadas com a Copa 2014 em Natal. A obra do estádio Arena das Dunas, as 

obras do túnel de drenagem e as diversas obras de mobilidade urbana são alvo de 

procedimentos do MP e dos encaminhamentos do Grupo Especial para acompanhamento das 

obras e atividades relacionadas com a preparação da cidade para sediar os jogos da Copa do 

Mundo de Futebol de 2014.  

Esse Grupo Especial é composto por promotores de justiça de diferentes áreas de 

atuação, tais como: defesa do meio ambiente, do Consumidor e do Patrimônio Público. Para 

dar andamento à ação, foram provocadas diversas audiências junto ao Município de Natal por 

meio das secretarias envolvidas com o projeto, especialmente SEMOPI, SEMURB e 

SEMOB; emitidas recomendações ao Município; e, ainda, promovidos debates públicos junto 

à sociedade civil para esclarecimentos quanto ao projeto e as desapropriações nele previstas. 

Em 15 de abril de 2011, foi lançado o Comitê Popular Copa 2014 Natal, objetivando 

influenciar na estruturação da cidade para a Copa 2014, discutindo, monitorando e 

fiscalizando todas as ações públicas – municipal, estadual e federal – buscando assegurar os 

direitos sociais, culturais, ambientais e econômicos, na expectativa de que esse megaevento 

gere um legado positivo. Trata-se de um processo nacional de busca por direitos, visto que os 

Comitês Populares Locais são resultado de mobilizações nas cidades-sede da copa, de 

iniciativa de movimentos sociais organizados, universidades e entidades da sociedade civil.  

Em cada cidade, os comitês refletem a organização dos atingidos e da sociedade local 

em sua luta contra as Violações de Direitos decorrentes da realização dos jogos da Copa 2014, 

e no Rio de Janeiro, também das Olimpíadas 2016.  Em Natal, o Comitê Popular atua na luta 

pelos Direitos Humanos e Direito à Moradia e é composto pelas seguintes entidades: 

Assembleia Popular, Comitê 9840, SPVA/RN, Coletivo Leila Diniz, Fundação Fé Y Alegria, 

Rede Nacional de Advogados Populares (RENAP), UFRN, Arquidiocese de Natal, 

Associação dos Trabalhadores no Transporte Opcional do RN, MLB, Ipejuc, Ileaô, Centro de 

Cultura da Vila de Ponta Negra. 
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Para sua organização, o Comitê Popular Copa 2014 – Natal/RN durante o ano de 2011 

realizou seminários nas Zonas Norte, Oeste e Sul da cidade com o tema “Cidades Legais, 

Transparência e Sustentabilidade". Nos seminários, foram apresentados os projetos de 

mobilidade urbana e realizados levantamento das demandas das comunidades, em especial 

dos atingidos pelas remoções com a construção de agenda de organização e mobilização12. 

No Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 2011, é fundada a 

APAC – Associação dos Atingidos pela Copa de 2014, uma associação com a finalidade de 

representar seus associados em defesa dos direitos individuais, difusos e coletivos que forem 

violados em decorrência das atividades relacionadas com a Copa do Mundo de 2014.  

De acordo com o Estatuto da APAC, a associação tem ainda as finalidades de: 

promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos incluindo os relativos ao 

patrimônio de seus associados; promover a defesa do meio ambiente natural, cultural e 

artificial que tenha sua preservação ameaçada e/ou violada pelas obras da Copa 2014; 

Estimular parcerias e o diálogo local entre a comunidade e as instituições; Ajuizar ações que 

visem defender os direitos e interesses de seus associados. 

Por sua vez, a Prefeitura do Natal realizou em 27 de abril de 2011 a solenidade de 

posse do Conselho da Cidade do Natal – CONCIDADE/NATAL, que tem como objetivo a 

fiscalização, estudo, análise, proposição e aprovação das diretrizes para o desenvolvimento 

urbano da cidade, promovendo a compatibilização e a integração do planejamento e das ações 

de gestão do solo, saneamento e mobilidade urbana.  

Esse conselho foi devidamente regulamentado pela lei 6.013/2009, contando também 

com a Portaria 013/2011, através da qual foram designados os Conselheiros. A criação do 

Conselho está amparada na Lei Federal nº 10.257 de 2001 (Estatuto da Cidade) e tem como 

princípios fundamentais a participação popular e justiça social contribuindo com a 

administração municipal no que se refere ao bem-estar de seus habitantes e à redução das 

desigualdades sociais e econômico-regionais. 

Após a implementação do CONCIDADE/NATAL, sua primeira sessão foi realizada 

em 29 de novembro de 2011 com a pauta sobre "Os Legados e Impactos da Copa 2014 em 

Natal/RN". A partir de então, outras reuniões foram realizadas trazendo a discussão sobre o 

projeto de mobilidade da Copa 2014 para que os representantes dos diversos segmentos da 

cidade passassem a opinar e buscar soluções sobre os questionamentos levantados, 

especialmente quanto às desapropriações previstas. 

                                                             
12 Disponível em: <http://www.sospontanegra.org/2011/11/comite-popular-copa-2014.html> acesso em: 03 dez. 

2013 

http://www.sospontanegra.org/2011/11/comite-popular-copa-2014.html
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A UFRN também faz parte dos atores que se uniram aos representantes da sociedade 

civil para buscar definição de soluções alternativas para a mobilidade urbana do Corredor 

Estrutural Oeste (obras do Lote 1). Prestando apoio técnico, acadêmico e jurídico às 

organizações da sociedade civil como o Comitê Popular Copa 2014 – Natal/RN e a APAC, 

essa universidade, por meio do Departamento de Arquitetura (DARQ), promoveu seminários 

e Workshop sobre o tema e subsidiou questionamentos apresentados ao Ministério Público.  

Em 24 de Março de 2012 o Grupo de Estudos em Habitação, Arquitetura e Urbanismo 

– GEHAU juntamente com o Laboratório de Habitação Habitat e Cidadania – LabHabitat do 

DARQ/UFRN uniram-se ao Comitê Popular da Copa Natal 2014 para a realização do 

Workshop Projeto Urbano: Projeto de Mobilidade Urbana em Natal Copa 2014 – Soluções 

alternativas para o Corredor Estrutural Oeste. O Workshop foi desenvolvido a partir das 

seguintes atividades: exposição sobre a questão da mobilidade urbana e o processo de 

expansão urbana em Natal; reflexões sobre o projeto de mobilidade urbana do Corredor 

Estrutural Oeste; e desenvolvimento de estudos e proposições alternativas ao projeto de 

mobilidade urbana apresentado pela Prefeitura de Natal, evitando-se o comprometimento dos 

lotes edificados e dos espaços de interesse ambiental. 

O início do ano de 2012 é marcado pelos decretos que declaram de utilidade pública 

para fins de desapropriação diversos imóveis localizados ao longo da intervenção viária do 

Lote 1. No Decreto nº 9.635 de 07/03/2012 foram 10 imóveis; no Decreto nº 9.649 de 

15/03/2012 foram 04 imóveis; e no Decreto nº 9.679 de 13/04/212 foram 20 imóveis (ver 

apêndice B). Contudo os agentes da sociedade civil buscaram a reavaliação da solução 

adotada ensejando reduzir ou eliminar as desapropriações previstas no projeto. 

A partir da Audiência realizada na 12ª Promotoria de Justiça de Natal/RN em 25 de 

abril de 2012, o Ministério Público Estadual, por intermédio do seu Grupo Especial para 

acompanhamento das obras e atividades relacionadas com a preparação da cidade para sediar 

os jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014 firmou entendimento com o Município de 

Natal quanto obras de mobilidade urbana do Corredor Estrutural Oeste. Após discussões nas 

quais se ouviram representantes de entidades populares e pessoas direta e indiretamente 

interessadas, o MP solicitou que licenciamento fosse apreciado através do Estudo e Relatório 

de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). No intuito de analisar as técnicas de engenharia e 

repercussões de natureza ambiental e urbanística dos referidos projetos de mobilidade urbana 

o MP solicitou ainda laudo técnico da Central de Perícias do MP acerca das obras a serem 

construídas nas avenidas Felizardo Moura, Industrial João Motta e do Viaduto da Urbana. 

Ficou acertado também com o Município de Natal que o órgão licenciador iria promover 
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audiências públicas para o debate com a sociedade, apresentação dos projetos e estudos, a fim 

de que dirimir dúvidas e confrontar os projetos com os laudos a serem produzidos a pedido do 

MP. Nessa ocasião foi firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município de Natal a 

suspensão de todas as obras de mobilidade urbana, inclusive as desapropriações das unidades 

residenciais e comerciais, até quando durar o processo de análise e discussão dos projetos. 

Durante a suspensão da execução dos projetos nenhuma licença de instalação poderia ser 

emitida para as referidas obras. Já os processos de desapropriações poderiam seguir suas 

formalidades legais, suspendendo-se, no entanto, as imissões na posse dos imóveis. O 

Município também se comprometeu a assegurar nas fases de licenciamento e de execução dos 

projetos de mobilidade urbana a participação efetiva de representantes da Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) e da Secretaria Municipal de 

Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes (SEHARPE) a fim de garantir o 

direito à moradia e seus aspectos socioeconômicos no âmbito do processo de desapropriação, 

incluindo a relocação de famílias para moradias dignas.13 (Ver Anexo A) 

Considerando que até o mês de maio de 2012 a audiência pública do licenciamento 

ambiental das obras da Copa ainda não havia ocorrido, a população atingida pelos projetos 

teve que buscar informações sobre o projeto nos órgãos públicos individualmente ou através 

das associações formadas na busca do direito à moradia, à participação, à cidade. De acordo 

com reportagem de Larissa Moura (2012) Os Atropelados pela Copa14, os moradores 

entrevistados relatam que receberam a informação de que seriam desapropriados sem ter 

conhecimento do conteúdo do projeto e sem receber apoio de qualquer trabalho social ou 

apresentação de alternativas quanto à indenização do imóvel: 

No lote um, na rua Felizardo Moura, no bairro Nordeste, Maria Eunice 

lavava roupa no quintal de casa quando três homens com uniforme da 

prefeitura bateram à sua porta e lhe entregaram uma carta. “Cada um procure 

a prefeitura e a Semurb”, disseram os funcionários antes de ir embora. No 

documento, a dona de casa viu pela primeira vez a palavra “desapropriação”.  

[...] 

Na Avenida Capitão Mor Gouveia, bairro Lagoa Nova, a pernambucana 

Osanete Bandeira Epaminondas da Silva, 71, ficou sabendo da possível 

desapropriação de sua casa através do noticiário local, em abril de 2011. “O 

projeto vai avançar 12 metros à esquerda da avenida”, confirmou um rapaz 

da secretaria quando ela, sua filha e um vizinho, foram à prefeitura, ela 

conta. Enfermeira aposentada do exército, divide a casa com filhos, netos e 

bisnetos, além dos hóspedes da pousada que seu marido projetou, mas não 

concluiu antes de falecer.  

                                                             
13 Disponível em:< http://www.mprn.mp.br/noticia_imprimir.asp?cod=2211> Acesso em 03 dez. 2013 
14MOURA, Larissa. Os atropelados pela Copa. Pública - Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo. 19 

de junho de 2012. Disponível em: <http://www.apublica.org/2012/06/os-atropelados-pela-copa/> acesso em 31 

out. 2013.  
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[...] 

Marcos Reinaldo da Silva, 66, funcionário público federal aposentado, 

reuniu sete vizinhos e, em abril de 2011, formou um grupo para representar 

os moradores da área em uma visita a SEMOPI (Secretaria Municipal de 

Obras Públicas e Infraestrutura), onde tomou conhecimento do projeto de 

mobilidade urbana em Natal. Com a criação do Comitê Popular local, 

participou, em outubro do mesmo ano, de uma reunião que deu origem a 

uma associação para defender os moradores: a Associação Potiguar dos 

Atingidos Pela Copa (APAC), da qual hoje ele é coordenador adjunto. 

(MOURA, 2012) 

 

São moradores, com perfil socioeconômico diversos, surpreendidos em suas casas com 

a notícia de desapropriação. Alguns cientes de seus direitos, outros sem entendimento algum 

sobre um processo de desapropriação. Num primeiro momento, todos foram tomados pelo 

gestor público como um tipo padrão que teriam direito ao que a lei chama de “justa 

indenização”. O planejamento do processo de desapropriações (Quadro 12) e o fluxograma 

das desapropriações (Figura 45), realizado entre as secretarias envolvidas na Comissão 

Permanente de Planejamento e Execução de Obras e Projetos da Copa 2014, demonstraram 

que a SEMTAS e a SEHARPE não estavam presentes no desenvolvimento de atividades 

sociais e de solução habitacional junto aos moradores. Fica evidente que não está entre as 

prioridades do Governo a definição sobre para onde vão as famílias ou se elas vão conseguir 

se reinserir na mesma região, uma vez que o valor da indenização não acompanha os níveis de 

valorização da terra dados pela implantação dos referidos projetos. 

A população atingida pelos projetos, através da APAC e Comitê Popular Copa 2014 

Natal/RN, buscou se fazer ouvir na sociedade publicando Cartas abertas à população 

expressando as dúvidas, incertezas, questões legais e questões de direitos violados através dos 

projetos propostos e seu processo elaboração e licenciamento distanciado dos princípios de 

gestão democrática previstos na legislação local. (Ver Anexo B) 

A Prefeitura Municipal do Natal só realizou a audiência pública para o licenciamento 

ambiental das obras de mobilidade urbana em 22 de junho de 2012, como resultado de acordo 

firmado com o Ministério Público do Estado que levou à suspensão do licenciamento e das 

desapropriações. A audiência foi resultado da luta da sociedade civil organizada por entrar no 

ciclo da política pública através dos mecanismos de gestão democrática e de participação 

social previstos no Plano Diretor e legislações ambientais e do apoio e força do MP. Foi na 

audiência que a prefeitura apresentou o projeto e as desapropriações previstas para a 

sociedade civil. Foi também a primeira vez que o município indicou que daria oportunidade 

de escolha aos moradores atingidos pela obra, que poderiam optar pelo recebimento dos 

valores em dinheiro ou participar do programa de reassentamento, que seria elaborado pela 

SEHARPE. 
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Foi na audiência Pública do dia 22 de junho de 2006 que a APAC, o Comitê Popular 

da Copa 2014 Natal/RN e o Projeto Escritório Popular apresentaram à prefeitura documentos 

formais constando questionamentos da sociedade civil sobre os projetos de mobilidade urbana 

da Copa 2014 e seus estudos ambientais para fins de licenciamento. Nesses documentos 

foram ainda apresentadas sugestões de alternativas locacionais para o projeto visando reduzir 

as desapropriações e impactos ambientais e sociais do projeto. (Ver Anexo C) 

Reportagem vinculada após a audiência pelo portal do Jornal de Hoje15, com o título: 

“Audiência debate mobilidade, mas projeto não será alterado”, apresenta opiniões dos 

gestores públicos envolvidos na elaboração, execução e licenciamento do projeto: 

De acordo com o secretário adjunto de fiscalização e licenciamento da 

Semurb, Sueldo Medeiros, que apresentou os projetos na audiência, a 

discussão é necessária devido à importância destas obras viárias que trarão 

melhorias para o trânsito da cidade. “O ideal é encerramos a discussão sobre 

esta etapa nesta audiência, para podemos iniciar as intervenções necessárias 

no local e seguir com as obras. O projeto é tecnicamente viável e 

acreditamos que dificilmente será modificado e conseguiremos liberar a 

concessão de licença de instalação”, ressalta. A expectativa é que no prazo 

máximo de 30 dias seja emitida a licença ambiental e as obras sejam 

iniciadas. 

[...] 

A titular da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura 

(Semopi), Tereza Cristina Vieira Pires, afirmou que após a audiência pública 

os estudos para subsidiar as obras do Complexo serão ajustados, no entanto, 

ela não acredita que muita coisa seja modificada, já que o projeto atende às 

expectativas e tem a licença prévia. Em seguida à primeira etapa do lote 1 de 

obras, a Semurb vai poder emitir as licenças ambientais na área do 

Complexo Viário da Urbana. “A audiência pública é um marco. Estamos 

atendendo à legislação”, garantiu a secretária. 

 

As opiniões dos gestores demonstram um interesse em cumprir as formalidades do 

licenciamento, as regras, os prazos e o acordo com o MP; e distancia-se do objetivo de 

participação social na definição de novas alternativas para a solução do problema de 

mobilidade urbana. Percebe-se uma predisposição à manutenção do projeto para viabilizar o 

início das obras e os prazos para o megaevento da Copa 2014. 

Em 01 de agosto de 2012 foi emitido pela SEMOPI documento com diretrizes para 

elaboração de um Plano de Reassentamento referente aos atingidos pelas obras do Complexo 

da Urbana, plano este que foi entregue no processo de licenciamento ambiental em Novembro 

de 2012. Nas diretrizes, consta a informação de que o traçado geométrico definitivo dos 

projetos de mobilidade urbana abrange 434 imóveis de variadas tipologias, a serem 

desapropriados em todo Lote 1. A quantidade é apresentada como uma estimativa pelo fato 

                                                             
15 Audiência Pública debate mobilidade, mas projeto não será alterado. Jornal de Hoje. 22 de junho de 2012. 

Disponível em: <http://jornaldehoje.com.br/audiencia-debate-mobilidade-mas-projeto-nao-sera-alterado/> 

http://jornaldehoje.com.br/audiencia-debate-mobilidade-mas-projeto-nao-sera-alterado/
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das caracterizações dos imóveis não estarem concluídas até a finalização do documento. São 

especificados 54 imóveis a serem desapropriados no Complexo da Urbana, 41 imóveis na Av. 

Felizardo Firmino de Moura, 109 imóveis na Av. Industrial João Francisco da Motta 

(caracterizações não concluídas) e 9 unidades na Av. Capitão Mor Gouveia (caracterizações 

apenas iniciadas). (NATAL, 2012b). 

No Plano de Reassentamento para os residentes em Natal atingidos pelas obras de 

mobilidade da Copa 2014, elaborado pela Prefeitura do Natal através do trabalho conjunto das 

secretarias municipais SEHARPE e SEMOPI com a PGM, datado de outubro de 2012, os 

números apresentados para desapropriações parciais ou totais ao longo do Lote 1 são de 386 

imóveis de variadas tipologias. São 48 imóveis a menos que a quantidade constante nas 

diretrizes para elaboração do plano. (NATAL, 2012c). 

A solução para as desapropriações da obra do Complexo da Urbana indicada no Plano 

de Reassentamento é a mudança para novas unidades habitacionais a serem construídas num 

terreno da Prefeitura no entorno das obras de mobilidade, nas proximidades do Complexo da 

Urbana. Um estudo preliminar realizado pela SEHARPE no terreno identificou a 

possibilidade de construção de 6 blocos de apartamentos de 4 pavimentos, ofertando 96 

unidades. Apesar de ser da prefeitura, o terreno encontra-se ocupado e requer reintegração de 

posse. Quanto aos imóveis de uso misto o plano prevê a construção de um conjunto de boxes 

no mesmo terreno dos blocos residenciais, propondo possibilitar a manutenção das demandas 

de comércio e serviços na mesma região. Enquanto a construção das unidades residenciais 

não estiver concluída o plano de reassentamento propõe o aluguel social durante 

aproximadamente 3 anos. (NATAL, 2012c). 

A redução do número de atingidos foi mínima e as soluções do plano de 

reassentamento não passaram pela busca de alternativas de projetos que eliminassem as 

desapropriações. Percebe-se mais uma vez que prevalece a preocupação com o cumprimento 

de uma exigência para viabilizar a continuidade do licenciamento das obras da Copa, em 

detrimento de efetivar a garantia do direito à moradia. 

A primeira licença de instalação para o Corredor Estrutural Oeste foi referente à obra 

do Complexo da Urbana e está datada de 31 de agosto de 2012. Mesmo com a licença 

emitida, os moradores atingidos continuaram buscando seus direitos.  

Em 23 de outubro de 2012 foi realizado o encontro da APAC e o Comitê Popular 

Copa 2014 – Natal/RN com os candidatos a prefeito (Carlos Eduardo e Hermano Moraes). No 

encontro discutiu-se o documento no qual foram registrados os compromissos firmados pelo 

candidato, caso eleito, comprometendo-se a rever o Projeto de Mobilidade Urbana do 
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Corredor Estrutural Oeste em relação às desapropriações nas Av. Felizardo Moura, Urbana, 

Av. Industrial João Francisco da Mota e Capitão Mor Gouveia.16 

Em 25 de novembro de 2012 a população participou da Oficina de Comunicação e 

Memória discutindo assuntos pertinentes ao direito à moradia e a relação dos moradores com 

sua habitação e entorno. Em 01 de dezembro de 2012 foi realizado em todos as cidades-sede 

do Brasil, inclusive em Natal, o ato público para chamar atenção para a Lei Geral da Copa, 

reivindicando o direito à mobilidade urbana, à moradia, à cidade. Ver Figuras 46e 47. 

Figura 46 - Oficina de Comunicação e Memória Figura 47 - Ato Público referente à Lei Geral da 

Copa em Natal 

  

Fonte: De olho na cidade da copa (2012)17 Fonte: De olho na cidade da copa (2012) 

 

Conforme mencionado, a execução da obra geraria aproximadamente 400 

desapropriações entre imóveis residenciais, mistos, comerciais e públicos, exigindo alto 

impacto financeiro e temporal para realizar tais desapropriações. Ficou evidenciado que essa 

previsão causou significativa repercussão junto à sociedade civil devido ao negativo impacto 

social causado pela retirada dos moradores, comerciantes e instituições públicas de seu espaço 

físico consolidado.  

O conjunto de ações desencadeadas pelos atingidos pelo projeto de mobilidade da 

Copa 2014 e os diversos atores da sociedade civil levaram o Poder Público a retomar o início 

do ciclo da política pública para estudar novas alternativas de solução do problema e para 

redefinir prioridades. É a força da Policy Community mencionada por Souza (2006, p.32) e 

por Daniel (1988) para colocar o problema na agenda pública e participar da definição de 

prioridades, em busca de uma política pública com o caráter de integrado mencionado por 

Gattai e Alves (2011, p.165) 

                                                             
16Disponível em: 

<http://www.portalpopulardacopa.org.br/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=30> Acesso em 

31 Out. 2013 
17 Disponível em: <http://www.meioambiente.ufrn.br/deolhonacidadedacopa/?cat=7> 
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O fator que possibilita a essa priorização um caráter de integração entre o 

que é priorizado e os direitos e interesses coletivos é, novamente, a presença 

da sociedade civil, por meio de seus grupos de pressão, exigindo a 

priorização daquela proposta na agenda governamental (GATTAI E ALVES, 

2011, p.165). 

 

Foi nesse contexto que entre o final do ano de 2012 e início de 2013, foi solicitado 

pelo poder executivo, a elaboração de um projeto alternativo aos projetistas, que resultasse no 

menor número de desapropriações, ou até mesmo, uma solução que alcançasse a meta de não 

haver nenhuma desapropriação. Diante da solicitação feita pela Prefeitura, frente a 

impossibilidade de grandes desapropriações, e ainda, considerando o período necessário para 

realização da obra e dos apelos da sociedade civil organizada, a equipe técnica de engenharia 

da Prefeitura Municipal do Natal, em discussão com os projetistas da Mobilidade Urbana para 

a Copa 2014, elaborou um projeto alternativo para o Lote 1. Conforme apresentado no RAS 

para as modificações do projeto a nova proposta possui as seguintes características: 

 

No Lote 1, para o caso da reestruturação da Av. Capitão-Mor Gouveia, a 

solução para dirimir os problemas com o elevado número de desapropriações 

foi modificar o projeto original diminuindo as faixas de rolamento de 4 para 

3 faixas em cada sentido, retirando a ciclovia em todo o trecho e o pontilhão 

sobre linha férrea e acrescentando para esse trecho um sistema binário.  Para 

tanto, foi necessário acrescentar a Av. Jerônimo Câmara ao Lote 1 para 

compor o binário com a Av. Capitão-Mor Gouveia, diante da redução do 

espaço de intervenção da reestruturação, visando não requerer 

desapropriações.  No outro trecho do Lote 1, que compreende a Av. 

Industrial João Francisco da Motta e a Av. Felizardo Moura, se contemplam 

modificações em sua reestruturação, também reduzindo o espaço original de 

intervenção planejado, para enquadrar na atual caixa viária existente, pondo 

fim a necessidade de desapropriações, para tornar a obra exequível. 

(NATAL e START 2013, p.2) 

 

Para ilustrar as modificações propostas no novo projeto segue Quadro 13 com descrição 

das modificações e o Mapa 14– Traçado viário do binário proposto na modificação do projeto. 

 

Quadro 13 - Descrição das Modificações do Projeto do Corredor Estrutural Oeste 
TRECHOS PROJETO ORIGINAL ADEQUAÇÃO DO PROJETO 

Rua Felizardo 

Moura 

4 faixas de rolamento por sentido e 

ciclovia 

3 faixas de rolamento por sentido mais 

calçada e ciclovia em parte da avenida 

Complexo da 

Urbana 

Construção de complexo viário 

mantendo e melhorando a obra já 

existente e acrescentando a construção de 

outras duas alças 

Melhoria da estrutura já existente e 

acréscimo de uma faixa de rolamento na 

via que liga a Rua Felizardo Moura com a 

BR 226 

BR 226 – Av. Ind. 

João Motta 

3 faixas de rolamento em cada sentido 

com baias recuadas para ônibus, 

ampliando a caixa das vias nos trechos 

de paradas de ônibus 

2 faixas de rolamento em cada sentido com 

baias recuadas para ônibus, ampliando a 

caixa das vias nos trechos de paradas de 

ônibus, mais ciclovia em parte da avenida 

Av. Cap. Mor 

Gouveia 

4 faixas de rolamento por sentido, 

ciclovia e pontilhão sobre linha férrea 

3 faixas de rolamento por sentido mais um 

binário com a Av. Jerônimo Câmara 

Fonte: NATAL e START (2013, p.2) 
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Com a proposta de modificação de projeto para o binário as desapropriações são 

reduzidas significativamente. Conforme RAS no licenciamento ambiental as desapropriações 

passariam a ocorrer nos seguintes números: na Av. Capitão-Mor Gouveia se faria necessária a 

intervenção em 5 imóveis; na Av. Jerônimo Câmara (binário) e na Av. Industrial João 

Francisco da Motta não seria preciso desapropriar; a Av. Felizardo Moura seria a mais 

impactada, onde se faria necessário desapropriar 30 imóveis, entre intervenções totais e 

parciais de terrenos e benfeitorias. (NATAL e START, 2013). Logo, passou de 

aproximadamente 400, para aproximadamente 40 desapropriações no projeto modificado. 

Mapa 14 - Traçado viário do binário proposto na modificação do projeto e uso do solo do entorno 

 

Fonte: NATAL e START (2013, p.14)  
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Assim, a presença da sociedade civil organizada exigindo a participação na definição 

das prioridades na elaboração do projeto levou o poder público a trabalhar novas alternativas 

visando à inserção de Projetos de Habitação de Interesse Social (Plano de Reassentamento 

pela SEHARPE) e, posteriormente, à modificação do projeto para redução das 

desapropriações, especialmente nas áreas de fragilidade social e ambiental. 

A proposta modificada incorporando o binário foi uma das alternativas sugeridas e 

discutidas pela sociedade civil organizada para redução das desapropriações durante 

seminários, work shops e documentos de questionamentos apresentados na Audiência Pública 

do dia 22 de junho de 2012 (Anexo C). Não adentraremos aqui no contexto político de 

mudança de gestão municipal, marcado por tentativas de modificação de ações do gestor 

anterior. Mesmo com tal contexto político favorável, a modificação da proposta pode ser 

considerada como fruto da força da interferência da participação social no ciclo da política 

pública, tendo poder de fazer o gestor público retornar ao início do ciclo e rever o projeto. 

As cópias das licenças ambientais que chegaram a ser emitidas até o ano de 2013 

referentes ao projeto do Corredor Estrutural Oeste, encontram-se no Anexo D. Para fins de 

documentação foi também anexada uma relação de documentos / processos de licenciamento 

relativos à Copa 2014 em Natal no Anexo E. 

A sequência cronológica das ações dos agentes envolvidos no processo de elaboração 

do projeto (sociedade civil organizada, representantes eleitos, órgãos técnicos do governo e 

poder econômico) está apresentado no Quadro 14. 

 

Quadro 14 - Cronograma de eventos relacionados à elaboração dos projetos de Mobilidade Urbana da 

Copa 2014 em Natal 

DATA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

OUT/2007 30/10/2007 Brasil eleito como sede da Copa do Mundo 2014 

MAI/2009 31/05/2009 Eleição das 12 cidades-sede, incluindo Natal 

AGO/2009 05/08/2009 Ofício n° 029/2009-DEPLAN-SEMOB - Projeto Pontilhão sobre a 

Linha Férrea, recebido pelo DGSIG/SGCT-SEMURB 

SET/2009 24/09/2009 Decreto nº 8.885/2009 que institui o Comitê Gestor da Copa 2014 

NOV/2009 11/11/2009 Ofício n° 032/2009-DEPLAN-SEMOB - Projeto Complexo Viário da 

Urbana, recebido pelo DGSIG/SGCT-SEMURB 

JAN/2010 13/01/2010 Assinada Matriz de Responsabilidades com definição de 

investimentos e financiamentos para a realização da Copa em Natal  

 29/01/2010 Portaria nº 003/2010 que cria a comissão permanente de execução 

das obras com vista à realização da Copa de 2014  

FEV/2010 01/02/2010 Decreto 9.007/2010 que cria a Secretaria Adjunta de Planejamento de 

Obras da Copa 2014 

ABR/2010 Abril / 2010 Realização de reuniões entre diversas secretarias envolvidas para 

encaminhamentos relativos a desapropriações – SEMOPI, PGM, 

SEMURB e SEMPLA 

 Abril / 2010 Definido Fluxograma de desapropriações e secretarias envolvidas 

 30/04/2010 Publicado edital de licitação para desenvolvimento do projeto 

executivo das obras de mobilidade urbana 
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DATA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

MAI/2010 04/05/2010 Decreto 9.064 /2010 que cria a Comissão Permanente de 

Planejamento e Execução de Obras e Projetos da Copa 2014 

AGO/2010 Agosto/2010 Finalização do projeto básico para a Copa em Natal 

 20/08/2010 Publicado edital de licitação para execução das obras de mobilidade 

do Lote 1 

DEZ/2010 29/12/2010 Contratada empresa ganhadora para execução das obras de 

mobilidade do Lote 1 – EIT Empresa Industrial e Técnica S.A. 

FEV/2011 17/02/2011 Contratada empresa ganhadora para elaboração do projeto executivo 

– Consórcio EBI / WHT Brasil 

ABR/2011 15/04/2011 Lançamento do Comitê Popular da Copa 2014 Natal 

JUN/2011 07/06/2011 Decreto nº 9.407 que Cria os Grupos de Trabalho da Copa 2014 

SET/2011 22/09/2011 Abertura do processo de licenciamento das obras de mobilidade do 

Lote 01 

 Set/2011 Primeiro levantamento socioeconômico das famílias afetadas pelo 

projeto do complexo da urbana – Equipe técnica da SEMTAS 

DEZ/2011 Dez/2011 Elaboração do projeto executivo pelo Consórcio EBI / WHT Brasil 

 10/12/2011 Ata de Fundação da APAC 

  Abertura de procedimento no Ministério Público 

  Início das desapropriações 

MAR/2012 07/03/2012 Decreto Nº. 9.635 que declara de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, 10 imóveis 

 15/03/2012 Decreto Nº. 9.649 que declara de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, 04 imóveis 

 24/03/2012 Realizado Work Shop Projeto Urbano UFRN: Projeto de mobilidade 

urbana em Natal – Copa 2014 – Soluções alternativas para o corredor 

estrutural oeste 

ABR/2012 13/04/2012 Decreto Nº. 9.679 que declara de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, 20 imóveis 

 25/04/2012 Audiência no Ministério Público 

 Mai / Jun 

2012 

Elaboração cadastramento social dos imóveis atingidos pelo 

complexo da urbana e Av. Felizardo Moura 

JUN/2012 22/06/2012 Apresentado questionamentos da Sociedade Civil acerca do Relatório 

de Controle Ambiental elaborado pela APAC, Projeto Escritório 

Popular – programa Lições de Cidadania - UFRN 

 22/06/2012 Audiência Pública no processo de licenciamento da obra 

 28/06/2012 Reunião Ordinário do CONHABINS incluindo na pauta a 

identificação de área passíveis de relocação de famílias atingidas 

pelas obras de mobilidade da Copa 2014 

JUL/2012 Julho / 2012 Entrega do cadastramento social dos imóveis atingidos pelo 

complexo da urbana e Av. Felizardo Moura 

 Julho / 2012 Entrega do Laudo pericial solicitado pelo Ministério Público do RN à 

UFRN - FUNPEC 

AGO/2012 01/08/2012 Diretrizes para elaboração do Plano de Reassentamento 

 31/08/2012 Emissão da Licença de Instalação do Complexo Viário da Urbana 

NOV/2012 Novembro / 

2012 

Entrega do Plano de Reassentamento 

DEZ/2012 01/12/2012 O Ato público para chamar atenção para a Lei Geral da Copa nas 

várias cidades-sede 

ANO 2013  Ações relativas à modificação do projeto para a proposta do Binário 

 03/09/2013 Licença Prévia n° 004/2013, relativa à modificação do projeto do 

Corredor Estrutural Oeste  

 09/10/2013 Licença de Instalação n°0171/2013, relativa ao projeto modificado do 

binário envolvendo a Av. Capitão Mor Gouveia e Rua Jerônimo 

Câmara 

Fonte: Elaboração própria (2013) 
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Passaremos a discutir as estratégias e os mecanismos de integração identificados entre 

as Políticas de Mobilidade Urbana e de Habitação de Interesse Social no projeto de 

mobilidade urbana em estudo. 
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4 ESTRATÉGIAS E MECANISMOS DE INTEGRAÇÃO DA POLÍTICA DE  

MOBILIDADE URBANA COM A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

Na presente pesquisa buscamos compreender as estratégias e os mecanismos de 

integração entre as políticas públicas de mobilidade urbana e de habitação de interesse social 

na elaboração do projeto de mobilidade urbana do Corredor Estrutural Oeste (PAC da Copa 

2014 em Natal/RN). 

Para tanto, destacamos três estratégias para análise do processo de elaboração do 

projeto: (i) a integração entre as secretarias municipais envolvidas no projeto; (ii) a integração 

urbana; e (iii) a integração da política pública, também referida como política pública 

integrada. 

 Quanto a integração entre as secretarias municipais envolvidas no projeto, 

identificou-se no processo de elaboração do projeto de mobilidade que o Ciclo da Política 

Pública já iniciou condicionado pelos objetivos e prazos de obtenção dos recursos para 

financiamento das obras de mobilidade urbana na realização da Copa 2014 em Natal. Nesse 

sentido, a prioridade do projeto de mobilidade do Corredor Estrutural Oeste se restringiu à 

interligação entre o futuro Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, estádio Arena das Dunas 

e rede hoteleira. Portanto, os problemas correntes de mobilidade vividos pela população local 

e metropolitana para além desse Corredor priorizado não foram considerados. 

Diante da inexistência de uma cultura de planejamento urbano no município que 

contemplasse projetos já elaborados e constituídos a partir das discussões das demandas dos 

diversos atores da cidade e das diversas secretarias envolvidas, colocaram-se as primeiras 

dificuldades. Os curtos prazos para obtenção dos recursos foram utilizados pelos gestores 

como justificativa para solicitar a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal um projeto 

direcionado aos objetivos definidos pelo PAC Mobilidade da Copa. É fato que sendo um 

órgão de planejamento na área de mobilidade urbana, a SEMOB já tinha diversos projetos em 

fase de desenvolvimento, dentre os quais elencou aqueles que poderiam atender à demanda 

solicitada. Dentre uma gama de projetos apresentadas inicialmente ao Ministério das Cidades 

a limitação dos recursos para financiamento direcionou ajustes na escolha dos projetos 

contemplados na Matriz de Responsabilidades de Natal/RN. 

Diante dessa lacuna de projetos mais amplos e da exigência para captação de um 

recurso imediato, colocaram-se problemas de implementação de política pública, que 

Azevedo (2011) define como dificuldades de interface entre as diversas secretarias envolvidas 

resultando em efeitos perversos e não esperados diante dos curtos prazos para elaboração dos 
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projetos e da ausência de participação dos atores que necessariamente deveriam estar 

envolvidos para que a política pudesse chegar ao efeito esperado. Sem o planejamento prévio 

e participativo, prevaleceram as decisões de projeto encaminhadas unicamente pela esfera 

técnica da Secretaria de Mobilidade do Município.  

Do ponto de vista institucional, foi visto ainda que no processo de elaboração do 

projeto, a gestão municipal fez uso de um importante mecanismo para tentar alcançar a 

estratégia de integração entre as secretarias municipais, que foi a criação de comissões e 

grupos de trabalho entre as diversas secretarias do município para proceder aos 

encaminhamentos relativos aos projetos da Copa 2014. Contudo, verificou-se que essa 

iniciativa foi marcada por diversas contradições. Ou seja, as comissões e grupos de trabalho 

foram criados para promover ações em áreas técnicas especificas, buscando viabilizar o 

projeto que já estava previamente definido. Com isso, constatou-se a ausência de debate 

público sobre os projetos, e sobretudo sobre soluções alternativas que orientassem a discussão 

com os diversos segmentos e interesses envolvidos na questão da mobilidade urbana em 

Natal.  Analisando os documentos e relatos é possível inferir que as secretarias envolvidas não 

detinham o mesmo poder de decisão em relação às soluções adotadas no projeto. A SEMOB e 

a SEMOPI foram as secretarias que conduziram praticamente todo processo, a partir de 

informações fornecidas pelas demais secretarias. As Secretarias de Ação Social (SEMTAS) e 

a de Habitação (SEHARPE) só foram inseridas tardiamente, com objetivos pontuais de 

realizar a caracterização socioeconômica da área e de desenvolver o plano de reassentamento 

para os atingidos pelo projeto, respectivamente. Conforme identificado na pesquisa, a 

inserção da Secretaria de Habitação se deu principalmente no contexto de pressão por parte 

dos grupos e organizações sociais que atuavam no controle social sobre as obras da Copa em 

Natal e do Ministério Público. Através do fluxograma de caracterização dos imóveis pela 

SEMURB (Figura 45) e do planejamento das desapropriações das obras da Copa 2014 

(Quadro 12), constatou-se a ausência do trabalho social por parte da SEMTAS no tocante às 

orientações e esclarecimentos devidos às famílias atingidas, assim como a proposição de 

soluções habitacionais alternativas às desapropriações por parte da SEHARPE.  

Do ponto de vista da Integração Urbana, refletiu-se nessa pesquisa que a integração 

entre as políticas de mobilidade urbana e de habitação devem garantir o Direito à Cidade, com 

mobilidade urbana, acesso aos serviços públicos e às condições de emprego, educação e 

saúde, entre outros. Verificou-se que o conteúdo das Políticas Nacional de Desenvolvimento 

Urbano, de Mobilidade Urbana e de Habitação apresentam em seus princípios, diretrizes e 

objetivos elementos que passamos a considerar na presente análise como mecanismos para 
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elaboração de projetos urbanos que garantam a estratégia de proporcionar a integração urbana 

da cidade, sob os princípios do Direito à Cidade. Identificou-se na descrição técnica do 

projeto de mobilidade do Corredor Estrutural Oeste objetivos consonantes com aqueles 

princípios, tais como, a integração entre as políticas de transporte, trânsito e acessibilidade; 

acesso democrático ao espaço; inclusão social e sustentabilidade; priorização do transporte 

público coletivo e do não motorizado; acessibilidade universal. Contudo, analisando o 

processo de elaboração do projeto, constatou-se fortes contradições na aplicação dessa 

estratégia de integração urbana da cidade. São exemplos os conflitos gerados com os 

atingidos pelas desapropriações propostas, assim como a relação urbanística do projeto com o 

entorno no Corredor Estrutural Oeste. Nesse caso, verificou-se o hiato entre o projeto viário e 

as dinâmicas de uso e ocupação do solo do entorno referentes a habitação, principalmente a 

habitação de interesse social. Através da Figura 39 constatou-se que a área das 

desapropriações não atingia áreas já destinadas a empreendimentos imobiliários do mercado 

formal, desviando as desapropriações para eixos prioritários de moradia e comércio inseridos 

historicamente na área. Assim, verificou-se que o traçado viário proposto no projeto do 

corredor oeste privilegiava grandes empresas e empreendimentos imobiliários em detrimento 

de habitações, pequenos e médios comércios e instituições de serviços públicos (ver Figuras 

34 a 43). Não pretendemos afirmar que os técnicos intencionam privilegiar os grandes 

proprietários, mas sim que dentro do funcionamento do sistema de elaboração e viabilização 

dos projetos, com curtos prazos e sem um processo participativo, as escolhas de projeto 

protegeram as áreas de condomínios multifamiliares ou de grandes empresas privadas em 

detrimento dos trechos com habitações de interesse social, pequenos comércios e serviços 

locais.  

Foi visto que a ausência de debate sobre soluções alternativas de mobilidade urbana 

para Natal fragilizaram os projetos de mobilidade escolhidos para as obras da Copa 2014 na 

medida em que o projeto definido não explicitava a solução para os graves problemas 

enfrentados pelos moradores do município e da Região Metropolitana de Natal.  

O discurso oficial apresenta o projeto como eficiente, seguro, confortável e 

sustentável, contudo, de acordo os questionamentos apresentados pela sociedade civil 

organizada através das instituições representativas (MP, APAC, Comitê Popular da Copa, 

UFRN, FUNPEC) em relatórios e laudos técnicos, constatou-se diversas fragilidades quanto à 

solução adotada. Analisando a questão da integração urbana e social, uma das principais 

contradições encontradas na solução de mobilidade apresentada está na proposição de mais de 

400 desapropriações ao longo do traçado viário. Os argumentos apresentados pelo projeto de 
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“proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço de forma segura, socialmente 

inclusiva e sustentável” foi fragilizado pela ausência de soluções alternativas que 

justificassem a solução adotada e pela ausência de considerações ao perfil sócio econômico da 

população residente na área.  Foi visto que a área do Corredor Estrutural Oeste era provida de 

rede de esgotos, coleta de lixo, transporte coletivo e que a maioria da população atingida já 

vivia no local entre 10 e 45 anos. Além das habitações atingidas, verificou-se um grande 

número de imóveis mistos e comerciais que configuravam a renda da população local. 

Identificou-se ainda que a população se localizava em uma área com boa articulação com as 

diversas regiões administrativas da cidade, provida de infraestrutura básica e com fortes laços 

históricos, afetivos e de obtenção de renda relacionados ao entorno. 

De acordo com as informações levantadas, as desapropriações foram canceladas e um 

novo projeto foi licenciado com a redução do número de faixas, proposição de um binário 

envolvendo a Av. Capitão Mor Gouveia e a Rua Jerônimo Câmara e reposicionamento das 

ciclovias (ver Mapa 14 e Quadro 13).  

Mesmo com as desapropriações sendo reduzidas menos de 10% do projeto estudado, é 

importante destacar que a necessidade de cuidados no âmbito do planejamento urbano com a 

população do entorno permanece. Especialmente as áreas onde concentra-se a população com 

mais fragilidade socioeconômica e predominância de habitações interesse social, os 

mecanismos disponíveis no Plano Diretor para proteger a população da especulação 

imobiliária e exclusão social, tais como: regulamentação de Áreas de Interesse Social no 

entorno, dentro da Mancha de Interesse Social já estabelecida; e regulamentação da ZPA-8 

visando proteger as áreas de fragilidade ambiental da força da especulação imobiliária após a 

implantação de melhorias viárias. 

Sobre a política pública integrada, constatou-se que a falta de transparência pelo 

município em todo o processo de definição e início da sua implementação. As informações 

disponibilizadas nos sites de transparência sobre as obras se resumiam a descrições gerais das 

obras, dados contratuais e de valores financeiros executados. Informações sobre as 

desapropriações não foram disponibilizadas nesses sítios. Destaca-se nesse ponto que durante 

a pesquisa percebeu-se que o próprio município não dispunha das informações sobre as 

desapropriações devidamente definidas e caracterizadas. Sob a justificativa da imposição dos 

prazos, os procedimentos foram realizados de forma paralela ou muitas vezes numa sequência 

invertida, prejudicando assim o acesso da sociedade às informações. 

Através da presente pesquisa verificou-se que as instâncias participativas municipais 

só discutiram os projetos após sucessivas solicitações, estando o projeto em estágios já 
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avançados do seu processo de elaboração. A partir de leituras de Atas de audiências em tais 

conselhos, percebeu-se um caráter mais informativo do que participativo dessas audiências. 

No processo de licenciamento ambiental das obras do Corredor Estrutural Oeste a 

audiência só ocorreu após um longo processo de pressão da sociedade civil organizada 

durante 3 anos de lutas e após acordo firmado com o Ministério Público que solicitou a 

paralização dos procedimentos de desapropriação e licenciamento até a realização da 

audiência e encaminhamentos pertinentes. Infere-se da leitura da Ata dessa audiência um 

posicionamento do município voltado para o cumprimento formal de uma etapa e exigência 

do licenciamento. Não se identificaram iniciativas para solução dos problemas de mobilidade 

e conflitos gerados com os atingidos, face às desapropriações propostas. 

As esferas de gestão democráticas foram acessadas como meio de alcançar a 

legitimação do projeto e não como mecanismo de construção democrática de uma solução 

integrada de projeto. 

Em meio a essas contradições na forma de utilização do mecanismo de gestão 

democrática na elaboração desse projeto urbano em Natal, emerge na cidade um conjunto de 

movimentos sociais reivindicando um padrão de intervenção diferenciado, um espaço de 

intervenção democrático. Surgem articulações de atores sociais em torno do tema dos 

impactos das obras do megaevento sobre as comunidades atingidas. A sociedade civil 

organizada coloca-se na busca da gestão democrática não verificada nas ações do município. 

A APAC, O Comitê Popular da Copa em Natal/RN, a UFRN e o Ministério Público, 

dentre outras entidades representativas da sociedade, se articularam para conhecer e participar 

do projeto, elaborando documentos com questionamentos sobre os estudos ambientais 

realizados, apresentando sugestões de alternativas locacionais de projeto para redução das 

desapropriações, elaborando laudo técnico sobre questões do projeto (MP / UFRN / 

FUNPEC).  

Verificou-se que face ao contexto de mudança de gestão na prefeitura municipal do 

Natal, do transcurso dos prazos sem que as obras pudessem ser iniciadas por ausência de 

licenciamento e fiscalização do Ministério Público, e às constantes lutas dos grupos e 

organizações sociais envolvidos no controle social, o projeto do Corredor Estrutural Oeste 

sofreu modificações que reduziram as desapropriações de aproximadamente 400 para menos 

de 40 imóveis atingidos principalmente por desapropriações parciais. 

Verificou-se que o contexto de realização das obras de mobilidade definidos face à 

realização da Copa 2014 na cidade do Natal desencadeou movimentos de resistência da 

população atingida pelas desapropriações, com um processo importante de politização sobre a 

questão urbana e a realização dos megaeventos esportivos.  
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Em Natal, mesmo considerando o peso das questões políticas envolvidas na tomada de 

decisão pela modificação do projeto e redução das desapropriações para viabilização da 

realização da obra de mobilidade para o evento da Copa 2014, esse processo de politização 

gerou ganhos reais para as comunidades que seriam atingidas em grande escala pelas 

desapropriações. 

Contudo, não se visualizou mudança efetiva no processo político de gestão do projeto, 

pois a ausência de transparência em relação ao novo projeto ainda permanecia por parte do 

município até a conclusão da presente pesquisa.  

Considerando os curtos prazos impostos pelos tipos de financiamento disponibilizados 

pelo PAC e especialmente aqueles destinados a subsidiar a realização da Copa do Mundo, 

para que os projetos escolhidos pelas cidades cumprissem todo o processo do ciclo da política 

pública, não de verificou por parte do município de Natal um planejamento local e 

metropolitano com identificação de problemas e alternativas de solução, avaliação de opções 

e seleção de prioridade. Igualmente não foi identificada uma agenda construída dentro dos 

princípios da gestão democrática com a participação de todos os agentes: sociedade civil 

organizada (poder social); representantes eleitos e órgãos técnicos do governo (poder político) 

e representantes do capital financeiro, industrial e comercial (poder econômico).  

Desse modo, os mecanismos de gestão democrática garantidos pela política urbana 

brasileira, e confirmados pelo Plano Diretor da cidade do Natal, puderam ser acionados pela 

população local na busca da efetiva participação no ciclo de elaboração do projeto, 

especialmente os atingidos pelo projeto e os grupos técnicos ligados às áreas de mobilidade 

urbana, habitação e meio ambiente. Considerando o ciclo da política pública, essa 

participação foi tardia. Isso porque a sociedade civil organizada não foi chamada a participar 

das fases de concepção e decisão do projeto no momento em que foram identificadas as 

alternativas e selecionadas as opções que chegaram ao projeto de mobilidade inicialmente 

proposto. 

De acordo com os dados levantados na presente pesquisa, o tempo, os recursos e a 

mobilização de serviços públicos (profissionais especializados e equipamentos) desprendidos 

para a tentativa de viabilização das desapropriações durante 3 anos de trabalho da prefeitura 

não foram direcionados para o cumprimento adequado das fases do ciclo da política pública e 

o atendimento de forma integrada e participativa das Políticas Nacional de Desenvolvimento 

Urbano, de Mobilidade Urbana e de Habitação na elaboração do projeto, buscando construir 

um projeto socialmente inclusivo democrático de cidade através da integração de políticas nas 

intervenções urbanas.  
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A partir das reflexões apresentadas pode-se inferir pela confirmação da hipótese de 

que os projetos financiados pelo PAC da Copa 2014 Mobilidade Urbana para Natal (Lote 1) 

apresentaram diversas lacunas quanto à integração com a habitação de interesse social, 

lacunas estas marcadas pelas contradições identificadas no processo de concepção e decisão, 

distanciando-se da aplicação dos princípios do Direito à Cidade definidos na Política Nacional 

de Desenvolvimento Urbano e nos instrumentos de aplicação da Política Urbana local, a 

exemplo do Plano Diretor vigente no município de Natal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Delimitar um projeto em processo de discussão com diversos segmentos trouxe a 

possibilidade de acesso a dados bastante diversificados como, por exemplo, da gestão pública, 

dos movimentos sociais, ONG´s, entre outros. Por outro lado, colocaram-se dificuldades 

quanto ao acesso a dados técnicos do projeto, sobretudo no contexto de realização da Copa do 

Mundo, com prazos e metas envolvidos.   

Considerando que os projetos e obras abordados na presente pesquisa ainda não 

ultrapassaram completamente as fases de concepção e decisão, fica a possibilidade de 

continuidade do estudo incluindo as fases de implementação e execução dos projetos que 

vierem a ser executados. 

Tendo em vista todas as obras propostas na Matriz de Responsabilidades da Copa 

2014 para Natal (Estádio, Aeroporto São Gonçalo do Amarante, Porto, Corredor Estrutural 

Oeste, Acesso ao novo Aeroporto, Reestruturação da Av. Roberto Freire e Prolongamento da 

Av. Prudente de Morais), fica a possibilidade de estudos posteriores sobre a execução dessas 

obras e seus efeitos na estrutura urbana de Natal e da Região Metropolitana e sobre as ações 

dos diversos segmentos sociais relativas ao monitoramento dos investimentos geridos pelo 

município. 

Caso a implantação do Corredor Estrutural Oeste seja executada de acordo com o 

novo projeto do binário ou outra modificação, destaca-se a importância de posterior avaliação 

dos efeitos dessa intervenção sobre o uso e a ocupação do solo das áreas do entorno da 

intervenção, quanto aos aspectos da valorização e especulação imobiliária, de proteção 

ambiental da ZPA-8 e às modalidades de inclusão da população do entorno, notadamente das 

áreas especiais de interesse social. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Cópia de termos de audiência pública da 12ª Promotoria de Justiça de Defesa do 

Meio Ambiente do Ministério Público do Rio Grande do Norte que tratam das obras de 

mobilidade urbana do Corredor Estrutural Oeste para a Copa 2014 em Natal/RN 

 Termo de Audiência de 13/02/2012 

 Termo de Audiência de 14/02/2012  

 Termo de Audiência de 03/04/2012 

 Termo de Audiência de 25/04/2012 

 Termo de Audiência de 03/05/2012 

 

ANEXO B – Carta Aberta à População e aos Poderes Públicos emitida pelo Comitê Popular 

Copa 2014 Natal/RN e Associação Potiguar dos Atingidos pelas Obras da Copa 

 Carta Aberta à População de Dezembro de 2011 

 2ª Carta Aberta à População e aos Poderes Públicos de Abril de 2012 

 

ANEXO C – Cópia dos questionamentos apresentados pela sociedade civil sobre o 

licenciamento ambiental das obras de mobilidade urbana do Corredor Estrutural Oeste para a 

Copa 2014 em Natal/RN 

 Questionamentos da sociedade civil acerca do Relatório de Controle Ambiental - 

APAC, Projeto Escritório Popular – Programa Lições de Cidadania -  22/06/2012 

 Questionamentos do RCA apresentado para subsidiar o licenciamento ambiental do 

complexo da urbana – APAC - 22/06/2012 

 Ofício n° 02/2012 / APAC - 22/06/2012 

 Posicionamento do Comitê Popular da Copa 2014, a respeito do estudo ambiental 

apresentado para subsidiar o licenciamento ambiental do Complexo Viário da Urbana 

- 22/06/2012 

 

ANEXO D – Licenças Ambientais emitidas em relação às obras de mobilidade urbana do 

Corredor Estrutral Oeste para a Copa 2014 em Natal/RN 

 Licença Prévia n° 001/2011 de 24/01/2011 

 Licença de Instalação n° 0128/2012 de 31/08/2012 

 Licença Prévia n° 004/2013 de 03/09/2013 

 Licença de Instalação n° 0171/2013 de 09/10/2013 

 

ANEXO E – Relação de documentos relativos ao licenciamento da Copa 2014  
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