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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as condições habitacionais e 

socioeconômicas de beneficiários do Programa Bolsa Família – PBF da Zona Norte 

de Natal. Para tanto, foi necessário um levantamento das origens dessa região e de 

como ocorreu sua expansão no contexto do desenvolvimento urbano local, 

considerando sua evolução demográfica, em especial, a partir da construção dos 

conjuntos habitacionais e loteamentos formais e informais. A partir da pesquisa de 

campo, composta de um piloto in loco com algumas famílias residentes, tornou-se 

possível iniciar a análise das condições habitacionais que culminou em um estudo 

detalhado do Cadastro Único do governo federal (CadÚnico), em relação a 100% 

(cem por cento) dos beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) de Natal, com 

informações qualitativas e quantitativas. A partir desse levantamento geral, fez-se 

um recorte contemplando apenas os beneficiários residentes na Zona Norte da 

cidade. Para melhor compreender essa realidade, a pesquisa verificou o déficit 

habitacional brasileiro, considerando suas origens, contextos históricos e os 

conceitos utilizados pelas seguintes instituições: Fundação João Pinheiro (FJP), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), além do Plano Local de Habitação de Interesse Social 

(PLHIS) e do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-

HABITAT). Ademais, foram comparados os diversos conceitos de cidade e sua 

respectiva evolução, considerando a importância do planejamento como instrumento 

de políticas públicas necessárias às ações governamentais e políticas permanentes 

de Estado. Aponta-se, como resultado, para a importância da utilização do Cadastro 

Único do governo federal como instrumento eficaz para mensurar as condições de 

habitabilidade dos municípios brasileiros.  

 

Palavras-chave: Déficit habitacional. Condições habitacionais. CadÚnico. PBF. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research aims to analyze the housing conditions and socioeconomic of 

beneficiaries of the Bolsa Família Program – PBF of the North side of Natal city. For 

that, it is necessary a survey of this region's origins and how its expansion has 

occurred in the context of local urban development, considering demographic 

evolution, in particular, from the construction of housing complex and formal and 

informal allotments. From the field research, consisting of a pilot in loco with some 

households, it became possible to start the analysis of housing conditions that 

culminated with a detailed study of the Single Register form of the federal 

Government (CadÚnico), in relation to 100% (one hundred percent) of the 

beneficiaries of the Bolsa Familia program (PBF) of Natal city, with qualitative and 

quantitative information. From this general survey, a cut was done, contemplating 

only beneficiaries residing in the north of the city. To better understand this reality, 

the survey found the Brazilian housing deficit, considering its origins, historical 

contexts and concepts used by the following institutions: João Pinheiro Foundation 

(FJP), Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Applied Economics 

Research Institute (IPEA), and Local Plan Housing of Social Interested (PLHIS) and 

the United Nations Centre for Human Settlements (UN-HABITAT). Furthermore, were 

compared the various concepts of city and its respective evolution, considering the 

importance of planning as an instrument of public policy necessary to governmental 

actions and permanent policy of State. As a result, there are a detach about the 

deficit and housing conditions in the city of Natal, mainly North Zone, pointing out the 

importance of using the Unified Register of the federal government as an effective 

tool to measure the living conditions of Brazilian municipalities. 

  

Keywords: Housing deficit. Housing conditions. CadÚnico (Single Registry form). 

PBF. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O debate sobre as políticas habitacionais tem se tornado frequente nas 

gestões governamentais constituindo, portanto, tema indispensável aos gestores 

públicos. Essa problemática vem se agudizando pelos crescentes aumentos dos 

problemas urbanos no Brasil, país semiperiférico, onde, segundo o Censo 2010, 

84,35% da população vive em áreas consideradas urbanas, o que torna 

imprescindível a presença mais eficaz do Estado como agente provedor de políticas 

públicas. 

Nessa perspectiva, os planejamentos urbanos, por sua ineficiência, não têm 

sido capazes de prover melhores condições e qualidade de vida à população sob a 

ótica da justiça social, não por insuficiência técnica ou metodológica, mas por falta 

de priorização política com fulcro na distribuição orçamentária. Por essa razão, as 

ações e seus respectivos cronogramas resultantes dos planejamentos precisam 

alcançar objetivos práticos, que visem à minimização das desigualdades sociais, o 

que passa necessariamente por condições dignas de moradia.  

Outro fator igualmente importante tem relação direta com o desenho das 

políticas que, em geral, têm seguido dinâmicas de mercado, mesmo quando se 

destinam a atender parcelas mais pobres da população. Prova disso é o alto custo 

dos terrenos que acabam por majorar o custo final dos imóveis, senão vejamos: 

 
Num país com tamanha extensão territorial, porém totalmente 
“loteado”, até mesmo a terra pública é gerida segundo a lógica do 
mercado. Ou seja, os governos federal, estaduais e municipais não 
destinam seus terrenos de melhor localização, considerados 
“nobres”, para moradia ou outra utilização social. A lógica do 
mercado fundiário é a da valorização imobiliária (“especulação”): o 
foco é a renda, não o lucro industrial. A propriedade privada da terra 
confere poderes infindáveis a quem a possui, com isso determinando 
uma utilização pulverizada no espaço e no tempo, com muitos vazios 
urbanos. O controle do uso do solo, quando há, é feito de forma 
pouco eficiente. Por estes e outros motivos, a questão fundiária é 
considerada o “nó” da política urbana nacional (VALENÇA, 2014, p. 
346). 

 

O estudo do déficit habitacional no Brasil, Municípios Selecionados e 

Microrregiões Geográficas, realizado em 2005 pela Fundação João Pinheiro (FJP) 

em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
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Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Ministério das Cidades, permite 

conhecer quantitativamente os principais gargalos habitacionais nas cidades 

brasileiras, bem como o déficit habitacional básico e a inadequação domiciliar, entre 

outros aspectos igualmente importantes1.  

Como resultado, mostrou que os assentamentos urbanos informais, a 

exemplo de favelas, vilas e loteamentos irregulares, apresentam significativo 

destaque no quadro das demandas habitacionais reprimidas, tanto no que se refere 

ao acesso à moradia, quanto ao acesso a terra. Traduzem-se em habitações 

inadequadas, improvisadas em construções precárias ou, até mesmo, em casos 

extremos, na moradia de rua, com abrigo em marquises de estabelecimentos 

comerciais, pontes, viadutos, entre outros. 

Com a Criação do Cadastro Único do governo federal – CadÚnico, vários 

programas sociais foram centralizados a partir da inclusão dos dados por meio das 

administrações municipais brasileiras. Entre esses programas, o Minha Casa, Minha 

Vida e o Bolsa Família, que têm como um dos critérios para aprovação o registro 

das famílias no cadastro. A partir desse volume de dados, é possível identificar as 

condições habitacionais da população de baixa renda e planejar políticas públicas 

que garantam moradia adequada e digna para a população. 

Diante desse quadro, o objetivo desta pesquisa é o de analisar o déficit 

habitacional e as condições habitacionais e socioeconômicas de beneficiários do 

Programa Bolsa Família da Zona Norte de Natal. Para tal, é necessário: i) 

compreender a natureza do déficit habitacional na Zona Norte de Natal no contexto 

do desenvolvimento urbano local; ii) analisar o crescimento populacional, a 

construção dos conjuntos habitacionais e os loteamentos formais e informais, a fim 

de identificar por que a Zona Norte de Natal concentra a maior parte do déficit 

habitacional da cidade; iii) analisar as condições habitacionais dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família na Zona Norte de Natal, visando aferir se o CadÚnico seria 

um melhor indicador para o déficit do que outras metodologias utilizadas, em 

particular aquela da FJP. 

                                                           
1Em contato com a professora Adriana de Miranda Ribeiro, responsável pelas pesquisas sobre o 
déficit habitacional realizadas pela Fundação João Pinheiro, fui informado que o mais novo estudo 
completo, por municípios, está sendo finalizado com base no Censo de 2010 e em breve será 
publicado. 
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No intuito de alcançar tais objetivos, utilizamos uma metodologia híbrida de 

pesquisa (qualitativa/quantitativa). Como iniciativa primeira, propomos realizar 

pesquisa bibliográfica, a fim de revisar os estudos sobre os quais temos nos 

debruçado acerca das políticas públicas habitacionais destinadas às cidades no 

Brasil, especialmente na capital potiguar, fazendo análises de ações e documentos 

aprovados em anos anteriores, com destaque para a última década, e que são 

referências para a problemática em questão.  

Na sequência, investimos na identificação das normas vigentes, projetos e, 

em especial, do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) que em 2014 

encontrava-se em fase de conclusão pela Secretaria Municipal de Habitação, 

Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes (SEHARPE), além de documentos 

e levantamentos de informações de ordem secundária que possam agregar 

informações e valores necessários a esse trabalho.  

Analisamos também documentos oficiais das Secretarias Municipais de 

Habitação (SEHARPE) e de Trabalho e Ação Social (SEMTAS), responsáveis por 

políticas habitacionais e sociais, com o objetivo de analisar, nesses documentos, as 

referências aos investimentos recebidos por essas secretarias que tenham sido 

direcionados à construção de habitações populares. Nessa direção, a pesquisa de 

campo piloto verifica as condições de moradia e socioeconômicas de famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) que residem na Zona Norte de Natal. 

Ainda sobre o PBF, foi feita uma análise geral das condições de moradia de todos os 

seus beneficiários, tomando por base o banco de dados da SEMTAS e as perguntas 

do CadÚnico que têm relação direta com o tema.  

Esse material resultou em discussões sobre a temática habitacional com a 

apresentação das conclusões e estudos realizados. Ademais, pretendemos, com 

essas informações, prover elementos suficientes para a análise do perfil do déficit 

habitacional na capital potiguar, fornecendo subsídios para ações concretas de 

políticas públicas voltadas à garantia da dignidade humana e aos direitos humanos à 

moradia. Para atingir tal propósito, esta dissertação é composta da seguinte 

maneira: o Capítulo 1 consiste nesta introdução, com a apresentação dos objetivos 

geral e específicos da pesquisa, bem como dos procedimentos metodológicos que 

foram utilizados e da estrutura do documento.  
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Já o Capítulo 2 traz uma revisão bibliográfica sobre o significado das 

cidades, a importância do planejamento urbano, os conceitos e definições do déficit 

habitacional, as condições habitacionais e suas variáveis. Discute também o 

conceito, a definição e a importância do Cadastro Único do governo federal, com 

especial atenção para a Zona Norte de Natal. Ainda nesse capítulo, apresentam-se 

a realidade das políticas de habitação social no Brasil, como também um breve 

histórico da Zona Norte de Natal e de como se deu seu desenvolvimento urbano. Em 

seguida, é discutido o Plano Local de Habitação de Interesse Social. Para tanto, o 

trabalho traz os conceitos do Programa Minha Casa, Minha Vida, com detalhamento 

para a realidade de Natal e ainda enfoca os programas sociais que incluem o 

Programa Bolsa Família (PBF) do governo federal e sua realidade local. Em 

seguida, traz conceitos e resultados de pesquisa qualitativa e quantitativa, com 

ênfase para essa última, por se tratar de análise e sistematização geral do CadÚnico 

no tocante às condições habitacionais. 

O Capítulo 5 apresenta as considerações finais com suas respectivas 

conclusões e recomendações gerais, com destaque para o fato de que os 

formulários do CadÚnico representam confiabilidade, mas, necessitam de 

aperfeiçoamento para melhor apurar as condições habitacionais. 
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2 CIDADE, PLANEJAMENTO E O DÉFICIT HABITACIONAL 

 

 

2.1 CIDADE: CONCEITO E EVOLUÇÃO 

 

 

Bonini (1983, p. 949) afirma que “por polis se entende uma cidade autônoma 

e soberana, cujo quadro institucional é caracterizado por uma ou várias 

magistraturas, por um conselho e uma assembleia de cidadãos (politai)”. Por sua 

vez, Mumford (1998) destaca uma série de características que, segundo ele, 

permitiu o surgimento das cidades, a saber: a existência de um suprimento alimentar 

amplo e seguro (possibilitado pela revolução agrícola); a domesticação de animais; e 

a substituição do nomadismo pelo estabelecimento da ocupação permanente de 

uma área. Para o autor, foi fundamental o longo período de desenvolvimento 

agrícola e doméstico para que os excessos de alimento e a capacidade de trabalho 

tornassem possível a vida urbana. 

A esse respeito, Max Weber (1987) conceitua a cidade sob o aspecto 

material, ou seja, a partir do que ele chama de estabelecimento compacto de prédios 

próximos uns dos outros. Sob a ótica econômica, o pensador alemão argumenta 

que, na cidade, “la mayor parte de sus habitantes viven de la industria y del 

comercio y no de la agricultura” (WEBER, 1987, p. 4)2.  

Já Palen (1975) enfatiza que, para que houvesse uma revolução urbana, 

tornou-se necessário que uma revolução agrícola a precedesse: somente a partir 

dela se “tornou possível o aparecimento de aldeias permanentes” (PALEN, 1975, p. 

27). Descrevendo as etapas que foram sendo ultrapassadas até o aparecimento das 

cidades, esse autor cita que, inicialmente, foram desenvolvidas a domesticação de 

animais e a prática de reprodução de plantas por meio de mudas; posteriormente, a 

colheita e o plantio sistemático de certas sementes e o uso de animais que viviam 

em rebanhos permitiram o aumento substancial do suprimento de alimentos; e, por 

fim, os homens construíram conhecimentos suficientes sobre as estações e o ciclo 

                                                           
2 Frase em espanhol que significa: “A maior parte dos seus habitantes vivem da indústria e do 
comércio e não na agricultura”. 
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de crescimento das plantas e puderam abandonar a vida nômade e se estabelecer 

permanentemente (PALEN, 1975).  

A partir das reflexões de Weber, Reis Filho (apud SILVA, 2000, p. 24) 

estabelece algumas condições para determinar o conceito de cidade (sendo o último 

desses conceitos relacionado com determinado setor da sociedade), quais sejam: 

 
[...] densidade demográfica específica; profissões urbanas, como 
comércio e manufatura, com suficiente diversificação; economia 
urbana permanente, com relações especiais com o meio rural; 
existência de camada urbana com produção, consumo e direitos 
próprios.  

 

No Brasil, esse ponto de inflexão aconteceu na origem política, quando a 

característica urbana das cidades, como conhecemos hoje, realmente aconteceu. 

Desse modo, a vinda das indústrias para as capitais causando a implosão dos 

grandes centros e a explosão da periferia impulsionou o tecido urbano brasileiro, 

principalmente nas grandes metrópoles. 

Com todo o desenvolvimento acontecendo nas grandes cidades, houve o 

fenômeno chamado “êxodo rural”, por meio do qual o deslocamento das pessoas da 

zona rural para a zona urbana foi intenso e contínuo, fenômeno que atualmente 

ocorre em menor escala pela saturação existente nas metrópoles. No caso de Natal, 

não há zona rural, ou seja, todos os seus habitantes vivem na zona urbana, não 

possuindo, portanto, população rural, de acordo com o Censo 2010 (IBGE, 2010).  

Os principais motivos desse deslocamento para as cidades foram a busca 

por empregos; a fuga dos desastres naturais, como enchentes e secas; e a 

necessidade de melhor infraestrutura. Por sua vez, o campo sofreu com a migração 

da população local, houve a diminuição de arrecadação de impostos e, por 

conseguinte, a produção agrícola, que até pouco tempo estava “a todo vapor”, teve 

uma queda, fazendo com que muitos municípios – que antes sobreviviam dessa 

produção – tivessem de se reinventar do ponto de vista da sua economia.  

Em seu livro O direito à cidade (1991), Lefebvre, já de início, coloca em 

debate o conceito de cidade, explicando que o seu nascimento é anterior ao 

processo de industrialização e, a partir disso, faz algumas diferenciações entre os 

tipos de cidades até o período do feudalismo. Nesse sentido, ele indica que houve a 
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cidade oriental (ligada ao modo de produção asiático), a cidade arcaica (grega ou 

romana, ligada à posse de escravos), depois a cidade medieval. A esse respeito, as 

cidades oriental e arcaica foram essencialmente políticas; já a cidade medieval, sem 

perder o caráter político, foi principalmente comercial, artesanal, bancária.  

Além disso, “houve um ponto de inflexão entre a cidade medieval e a cidade 

mercantil” (LEFEBVRE, 1991, p. 11). Uma vez fixados em um local, os homens 

puderam produzir e acumular um número cada vez maior de riquezas. A agricultura 

possibilitou, assim, que excedentes pudessem ser guardados. De acordo com Palen 

(1975, p. 30-31): “não sabemos se foram esses excedentes que deram origem a 

instituições como a cidade ou se a instituição da cidade motivou a criação e 

manutenção de excedentes. Provavelmente os dois efeitos foram simultâneos”.  

Manuel Castells (1983) sugere sentidos diferenciados para a palavra 

urbanização. O primeiro diz respeito à “concentração espacial de uma população a 

partir de certos limites de dimensão e de densidade”; outro à “difusão de sistemas de 

valores, atitudes e de comportamentos denominados de ‘cultura’ urbana” 

(CASTELLS, 1983, p. 16-17). Nesse caso, Rolnik (1988, p. 13) também ressalta o 

papel dos excedentes no surgimento das cidades, ao observar que “a cidade, 

enquanto local permanente de trabalho e moradia se implanta quando a produção 

gera um excedente, uma quantidade de produtos para além das necessidades de 

consumo imediato”. 

Para Canepa e Garcia (2005, p. 8-9), a cidade é “um lugar de trocas”. Trocas 

materiais, mas também trocas espirituais. E vai além afirmando que ela “é uma 

escola permanente, espaço único de homens diferentes”. Ainda acrescenta que: “A 

cidade é a escola, a escola permanente [...]. A cidade é arquivo de pedra. Memória, 

ao mesmo tempo em que projeto. Espaço temporal”. A esse respeito, conclui de 

forma apoteótica definindo o que seja a cidade: “Ela é a mãe da História”.  

Por seu turno, Weber (1987) descreve bem a caracterização da cidade como 

um lugar de mercado. De acordo com ele, apesar de ser comum representar as 

cidades como grandes localidades, onde a maioria dos habitantes vive do produto 

da indústria ou do comércio e onde há uma diversidade de ocupações industriais, 

todos esses fatores em si não são suficientes para se ter uma caracterização 

decisiva das cidades. 
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Já Riccardo Mariani (1986) vê as cidades acomodadas em duas posições, 

quais sejam: liberal e estatal. E entre essas posições situa o que chama de cidades 

intermediárias, as imaginadas pelos utópicos e pelos socialistas. Sob essa ótica, 

afirma que “a cidade liberal exprime a própria liberalidade nos confrontos de 

desenvolvimento urbano”, avaliando-a como um dos componentes fundamentais da 

nova prática industrial. Já “a estatal tenta, de todos os meios, limitar o crescimento 

da cidade”, reconhecendo aí a origem de qualquer motim revolucionário ou 

politicamente subversivo (MARIANI, 1986, p. 25).  

Para esse autor, uma cidade pode ser fundada de dois modos: 1) existindo 

previamente algum domínio territorial ou, sobretudo, uma sede de principado, tendo 

como centro um lugar em que exista uma indústria para satisfazer suas 

necessidades econômicas ou políticas e por ela se comercializem mercadorias, 

tornando um intercâmbio regular como elemento essencial da atividade lucrativa e 

do abastecimento de seus habitantes, ou seja, um mercado; ou 2) sem apoio na 

corte do príncipe ou da concessão do príncipe, mediante a reunião de intrusos, 

piratas ou comerciantes colonizadores ou nativos, dedicados ao comércio 

intermediário. Essa tal cidade constitui um puro local de mercado.  

Nessa esteira, Cardoso (1975) entende que as cidades tiveram origens 

distintas. Umas nasceram dentro dos domínios territoriais dos príncipes que 

mantinham, além de sua economia organizada domesticamente – na qual garantiam 

proteção e concediam o funcionamento do mercado em terras sujeitas a seu 

domínio, em troca da oferta regular dos produtos locais no mercado e em troca dos 

direitos de alfândega, de escolta, de proteção, de mercado e de justiça –, um 

assentamento de artesãos e mercadores.  

Ainda segundo esse autor, outras cidades, apesar de se originarem na 

concessão territorial de um suserano, não contavam com a proteção deste. Há, 

ainda, as que nasciam como simples local de mercado. Por fim, algumas podiam 

surgir também:  

 
[...] para atender ao consumo de funcionários patrimoniais ou de 
senhores que extraíam suas rendas fora da economia urbana e se 
ligavam à cidade apenas como consumidores. Também da atividade 
produtiva, que seria consumida noutras partes, nasceram cidades 
(CARDOSO, 1975, p. 138).  
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A esse respeito, o autor opina que fossem elas de origem 

predominantemente mercantil, consumística ou industrial, ou ainda da combinação 

dessas distintas formas da atividade econômica, nelas se constituía um mercado e 

frequentemente se apresentava um bairro de negócios que acabou tornando uma 

característica magna do fenômeno urbano. Essa diversidade de características 

econômicas e político-administrativas que deu origem à cidade levou Weber a defini-

la a partir de um conjunto de circunstâncias necessárias ao seu pleno 

desenvolvimento, que são “a existência de uma fortaleza, a presença do mercado, a 

existência de um direito e um tribunal próprio, a existência de uma relação 

associativa entre seus membros e uma capacidade pelo menos parcial de decisão e 

autonomia” (WEBER apud CARDOSO, 1975, p. 140). 

Entretanto, há outras maneiras de ver e conceituar a cidade. Beaujeu-

Garnier (1997), por exemplo, procura mostrar a cidade sob a ótica da geografia. 

Nesse caso, justifica a sua posição esclarecendo que essa visão tem sofrido 

modificações ao longo do tempo. Para a autora,  

 
[...] o geógrafo que inicia o estudo apercebe-se da cidade de diversas 
maneiras: por corresponder a um modo particular de ocupação do 
solo; por reunir num espaço mais ou menos vasto, embora muito 
denso, grupos de indivíduos que aí vivem e produzem (BEAUJEU-
GARNIER, 1997, p. 7).  

 

Ela argumenta, ainda, a respeito do estado em que a cidade pode se 

encontrar: estagnada, deteriorada, vibrante, em franco progresso, constituindo-se 

num ambiente de relações, fluxos de toda a natureza, concluindo que “em diversos 

graus e sob várias formas, a cidade é o elemento fundamental da organização do 

espaço” (BEAUJEU-GARNIER, 1997, p. 7).  

No tocante à cidade, a autora explica sua conceituação a partir das suas 

funções: objeto e sujeito. Argumenta que, como objeto, ela existe de fato, pode ser 

observada materialmente,  

 
[...] atrai e acolhe habitantes aos quais fornece, por meio da sua 
produção própria, do seu comércio e dos seus diversos 
equipamentos, a maior parte de tudo de que eles necessitam: é o 
lugar onde os contatos de toda a natureza são favorecidos; e os 
resultados, maximizados (BEAUJEU-GARNIER, 1997, p. 11).  
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Quanto à função sujeito, a autora argumenta que a cidade enseja a 

intervenção no ambiente urbano quando afirma que “o quadro urbano, o ambiente 

urbano, exercem influências nos seus habitantes; podem transformá-los pouco a 

pouco” (BEAUJEU-GARNIER, 1997, p. 11). 

Weber (1987), ao chamar atenção para outras variáveis decisivas na 

caracterização das cidades, deixa claro que elas tinham de ser vistas não apenas 

como mero conjunto de casas – conforme é mais comum representá-las – mas como 

uma associação econômica com propriedade territorial própria, com economia de 

receitas e despesas. Como se percebe, a cidade é muito complexa desde a sua 

origem, mesmo porque cada uma é alicerçada em realidade, cultura, conjuntura 

política, arquitetura ou função subjetiva distinta, independentemente da quantidade 

de habitantes ou do seu espaço geográfico. Cada uma representa uma história. Em 

todas essas situações, a cidade é uma construção social que ocupa um espaço 

geográfico, transformando sua paisagem de forma singular.  

Desse modo, entende-se a cidade como algo que pulsa nos seus mais 

diversos setores sociais ou econômicos; é viva e consumista na sua compreensão 

lato sensu. Mesmo que autores a definam como lugar de troca, local permanente de 

moradia, trabalho ou consumo, ela tem sido componente fundamental na 

organização do espaço, tanto que a definição e a execução do planejamento urbano 

podem mudar radicalmente a forma e a qualidade de vida das pessoas em cada 

cidade, até mesmo naquelas arquitetonicamente planejadas e construídas a partir de 

um projeto técnico. Nesse contexto, o planejamento a partir da caracterização e 

forma de organização de cada cidade é primordial para o crescimento com 

desenvolvimento social dos moradores. 

 

 

2.2 PLANEJAMENTO URBANO COMO INSTRUMENTO ESSENCIAL À AÇÃO DO 

ESTADO 

 

 

Quando se menciona a palavra planejamento, a noção mais simples, 

segundo Andrade (2009), é a de ausência de improvisação. Toda ação considerada 
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planejada é uma ação não improvisada. Pode-se, assim, pensar em um plano, que 

seria a materialização de todo o processo laboral inerente à consecução de um 

planejamento. Fazer planos é algo intrínseco à vida humana e está presente desde 

que o homem aprendeu a pensar antes de agir.  

Ao consultar Aurélio (2001, p. 538), Minidicionário da Língua Portuguesa, 

século XXI, encontramos que o ato de planejar é definido como fazer o plano ou a 

planta de; projetar, traçar; tencionar, projetar; elaborar um plano de. Nesse sentido, 

o planejamento, dentro de rigorosos critérios lógicos e sistemáticos, abrange a 

chamada calculabilidade e previsibilidade. Essas duas perspectivas são essenciais a 

todo e qualquer planejamento. A primeira significa calcular um futuro de acordo com 

o objetivo desejado. Já a segunda integra um grau de racionalidade oriundo da 

sociedade, “pensar o futuro e calcular a ação presente e futura para atingir uma 

finalidade – genericamente a maximização do rendimento em dinheiro – é o ethos da 

sociedade moderna” (ABRANCHES, 2003, p. 19).  

Ademais, cálculo e previsão são elementos concernentes à nova realidade 

imposta pela razão capitalista e desenvolvida na sociedade industrial. 

“Calculabilidade e previsibilidade estão presentes no cotidiano de todos: no interior 

da casa, nos cálculos de economia doméstica, no planejamento governamental, no 

pensar o futuro dos filhos, na indústria, no comércio, na especulação financeira” 

(ABRANCHES, 2009, p. 39).  

No pré-capitalismo, ou na chamada sociedade tradicional, há a 

predominância da previdência: "pré-vidência", ou seja, ver de antemão, aplicar a 

máxima de que sempre foi assim e assim será, como ciclos naturais que se repetem 

sempre da mesma forma. Corroborando com esse tema, Mendonça e Godinho 

expõem:  

 
Nessa sociedade, a riqueza vem da natureza, a terra produz o valor. 
O trabalho vale em si e não vale pelo valor que produz, um homem 
digno é um homem sempre ocupado. O resultado do trabalho 
camponês, expressado na colheita, depende da natureza e não do 
próprio trabalho, da ação pensada, pois o futuro a Deus pertence. 
Pela tradição, conserva-se o que é. A mudança não é cogitada. 
(MENDONÇA; GODINHO, 2009, p. 31).  
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Assim, previdência na sociedade tradicional tem o significado de um futuro 

imposto como o único possível. Na sociedade moderna (capitalista), a previsão é 

resultado de um cálculo e pressupõe outro futuro possível. Nesse caso, o futuro não 

estaria predestinado, já não pertenceria a Deus tão somente, mas resultaria da ação 

de homens e mulheres sobre a natureza.  

O valor – a riqueza – é produto do trabalho e o espírito de cálculo, 

objetivando maior produtividade e mais ganhos, é exigência da própria economia 

capitalista (BOURDIEU, 1979). Com a industrialização, os processos de trabalho 

complexificam-se, fragmentam-se, especializam-se e sua organização racional 

impõe-se. Cada indústria precisa tornar-se uma máquina bem produtiva e, cada vez 

mais, os processos de trabalho vão sendo organizados.  

É assim que as primeiras elaborações teóricas mais sistematizadas sobre 

planejamento referem-se à organização da produção industrial nos primórdios da 

administração científica quando, em 1916, Henry Fayol, ao editar o seu livro 

Administração Industrial e Geral, coloca a previsão como um dos elementos da 

administração. Nesse sentido, previsão é entendida como projeção, cálculo de 

futuro; por sua vez, a programação visa facilitar a utilização de recursos e a escolha 

dos melhores meios a empregar para atingir o objetivo desejado de máxima 

eficiência, máximo lucro. Contudo, é necessário salientar que é impossível conhecer 

e controlar todas as variáveis e, ainda que conhecidas todas as variáveis, seria difícil 

estabelecer todas as relações causais. Assim, por ser impossível esmiuçar 

completamente o presente, o planejamento atual propõe-se, então, a lidar e a 

pensar probabilidades de atingir os resultados desejados.  

Outra variável imposta é a necessidade de adequação do planejamento à 

realidade constitucional, quando se está falando de planejamento governamental. 

Desse modo, o conceito de eficiência não pode ser levado “a ferro e fogo”, sob o 

risco de ofensa à lei maior, às Constituições Federal e Estaduais, como também às 

leis orgânicas dos municípios, entre outras. Ademais, calculabilidade e 

previsibilidade também são partes da ação consciente na construção da história 

futura.  

Nas sociedades capitalistas baseadas nas "livres leis de mercado", no 

laissez faire, o planejamento estatal, econômico e social, passa a ser admitido após 
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a crise econômica mundial dos anos 1930 – profunda e prolongada depressão. Por 

essa época, John M. Keynes, economista inglês, propõe uma maior intervenção do 

Estado na economia, com o intuito de diminuir a importância e frequência das crises. 

Para Keynes (1978), “é preciso dotar o Estado de instrumentos efetivos de política 

econômica que lhe permitam regular a taxa de juros, aumentar o consumo e 

expandir a inversão, visando o pleno emprego” (KEYNES, 1978, p. 39). Para tanto, o 

autor sugere mais dirigismo e racionalidade, na verdade, ele propõe planejamento 

estatal. Suas formulações são assumidas na Europa, principalmente após o final da 

Segunda Guerra Mundial.  

Nessa perspectiva, os primeiros planos são feitos em 1948 pelas nações 

europeias participantes do Programa de Recuperação Europeia ou Plano Marshall. 

Nessa ocasião, foram elaborados planos integrais para quatro anos, com o intuito de 

ordenar a produção e resolver a situação econômica e política nas zonas 

devastadas. Resolver a situação política e econômica era também a forma mais 

eficaz de se contrapor ao avanço do mundo socialista emergente no continente 

europeu após a partilha da segunda guerra (GIORDANI, 1974). Os planos 

começaram, assim, a assumir grande importância nas economias, ainda que 

cercados de falhas técnicas ou estruturais, especialmente quando feitos para 

políticas de governo a fim de atender a interesses avessos à população, em vez de 

política de Estado.  

O planejamento sempre pressupõe a análise da situação atual, os recursos 

disponíveis e a meta a ser alcançada no futuro. Caracteriza-se por decisões 

antecipadas que visam manejar o futuro da forma mais favorável. O planejamento 

segue, ainda, alguns pilares importantes, que são mencionados a seguir:  

 
[...] inerência – é inerente, portanto, às atividades em geral e a todos 
os níveis e setores; da universalidade – deve envolver todos os 
aspectos da situação e prever tudo o que possa ocorrer; da unidade 
– diz respeito a todas as partes integradas ao conjunto; da previsão – 
uma vez que a essência é de antecipação, isso por si exige prever o 
futuro que pode ser de curto, médio ou longo prazos; da flexibilidade 
– embora deva ser o mais preciso possível, deve-se criar alternativas 
e examinar necessidade de ajuste (FARIA, 2002, p. 73).  
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Além desses princípios, o planejamento deve ter como precedente uma 

análise realista e confiável da situação presente, baseado em coleta de dados, 

índices, informações e outros meios necessários ao amplo conhecimento; e, por fim, 

deve conter possíveis ações a ser tomadas pelos agentes. Do contrário, tornaria 

inócua qualquer forma de planejamento. Normalmente, as inúmeras falhas de 

planejamento, ocorridas tanto no setor público quanto privado, são devidas aos 

descumprimentos de um ou de alguns desses princípios. 

Sendo um problema recorrente nas grandes cidades, a questão das 

moradias deve ser tratada sistematicamente. Ressalta-se que houve o 

reconhecimento constitucional de que a habitação é uma função pública de interesse 

comum. Por conseguinte, a alteração na carta magna elevou a moradia ao status de 

direito constitucional. Além disso, a chamada competência reformadora exercida 

pelo Congresso Nacional ampliou o rol dos conhecidos direitos sociais, com a 

Emenda Constitucional n. 26, de 14 de fevereiro de 2000, que alterou a redação do 

Art. 6º da Constituição Federal.  

A esse respeito, resta saber se, a partir de tal data, já está assegurada, de 

fato, a moradia a todos, uma vez que há previsão expressa desse direito na Lei 

Maior. De todo modo, deve-se reconhecer o avanço social dessa medida. Constitui, 

ainda, competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios promover programas de construção de moradias e melhorias das 

condições habitacionais (Art. 23, inciso IX, da CF), ou seja, do ponto de vista da 

legislação brasileira, não há qualquer omissão, o que não justifica que muitas 

famílias ainda continuem sem o direito social à moradia. Infelizmente, a falta de 

compromisso político no tocante ao planejamento urbano que contemple a política 

habitacional é o que tem sido ausente e constante. 

 

 

2.3 DÉFICIT HABITACIONAL: CONCEITO E ORIGEM HISTÓRICA 

 

 

Para evitar a cantilena do “sempre foi assim...”, o planejamento estratégico 

passa necessariamente por análises do passado, do presente e traça caminhos para 
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ser percorridos a fim de conquistar objetivos no futuro, por isso, faz-se necessário 

entender o quadro atual brasileiro no que se refere à questão da moradia, perceber 

como esse cenário teve origem, analisar suas causas e avançar na concretude do 

planejamento. Em relação aos autores que abordam o problema habitacional 

brasileiro, descrevem inúmeras causas responsáveis pelo surgimento e perpetuação 

desse problema e apontam caminhos existentes capazes de solucioná-lo. Exemplo 

disso é Cardoso (1998), que se refere à origem do problema da seguinte forma: 

 

O conceito de déficit habitacional era demasiadamente restrito, tendo 
como pressuposta a necessidade de substituição absoluta de todas 
as unidades habitacionais consideradas como “subnormais” ou 
“irregulares”. Esse debate surge na primeira metade do século XIX, 
no âmbito do higienismo, que buscou instituir a moradia higiênica, 
com base em critérios mínimos de normalidade, a partir dos quais se 
poderia, então, classificar parte do estoque habitacional existente 
como subnormal. Esse projeto implicou uma enorme operação de 
demolição de bairros populares, classificados como “degradados”, 
anti-higiênicos, insalubres etc. A partir dessa concepção, o déficit era 
constituído por todas as moradias classificadas como subnormais. 
Cabe ressaltar que, num primeiro momento, não se pensava numa 
ação compensatória do poder público. Tratava-se de uma ação de 
“limpeza” em que se tinha como propósito básico apenas a 
demolição dos bairros dos quarteirões insalubres, considerados 
como focos de transmissão de doenças epidêmicas. Ou seja, tratava-
se mais de uma questão médica do que a identificação de carências 
habitacionais (CARDOSO, 1998, p. 2).  

 

Ermínia Maricato (2001) afirma que questões políticas teriam contribuído 

para a condição atual. Ela aponta que, no século XIX, a concentração de terras e do 

poder político nas mãos de grandes latifundiários teria determinado o método de 

urbanização ocorrido que favoreceu os interesses individuais e a banalização da 

mão de obra. Embora a economia naquele período fosse basicamente agrícola, o 

desenvolvimento do setor industrial favoreceu o crescimento urbano, ocorrido com a 

imigração de grande número de trabalhadores vindos do campo (WERNA et al., 

2001).  

Esse processo trouxe diversos problemas às cidades, que não 

apresentavam condições necessárias para comportar tamanho contingente 

populacional. A partir disso, o espaço urbano inchou a ponto de se transformar em 

um local sujo, desordenado, onde viver dignamente tornou-se impossível 
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(MARICATO, 2001). Esses acontecimentos, conforme a autora, modificaram 

profundamente o cenário urbano, uma vez que a população precisava de moradia e 

de todos os serviços básicos. Assim sendo, a cidade foi construída de maneira 

empírica, transformando brutalmente o ambiente construído. 

Já no final do século XIX, a transformação negativa que ocorreu no cenário 

urbano, cuja precariedade de moradia era generalizada, acarretou reformas 

urbanas. Houve, então, a execução de inúmeras obras que buscavam 

principalmente melhorias no saneamento básico, pois epidemias afligiam a 

população urbana. Concomitantemente a essas reformas, deu-se início a uma ação 

de embelezamento da paisagem, legalização do mercado imobiliário e eliminação 

dos cortiços dos centros das cidades. Porém, nem toda a população era beneficiada 

com essas benfeitorias. Ao contrário, as obras foram feitas em determinados locais e 

para um determinado grupo, fazendo com que uma grande parcela da população 

fosse pressionada a se deslocar para locais mais distantes, desencadeando um 

processo de segregação territorial (MARICATO, 2001).  

Após a década de 1930, a economia brasileira, fundamentada 

principalmente na agricultura, sofreu modificações e isso se refletiu também na 

sociedade brasileira. A partir de então, o poder político, que anteriormente era 

exercido pelos senhores de escravos e barões do café, passou para a mão dos 

industriais. Os investimentos, a partir disso, voltaram-se para o desenvolvimento da 

indústria e a consolidação do mercado interno e da cadeia produtiva (MARICATO, 

2001). Além disso, a industrialização do país e a urbanização geraram cidades 

doentes, insalubres, com enormes problemas sociais e econômicos, o que gerou 

revolta entre estudiosos e pensadores do setor, os quais almejavam a alteração no 

panorama urbano e apregoavam a renúncia da visão de cidade tradicional. 

Com a ausência de uma política eficiente de governo que conseguisse 

planejar e atender as demandas habitacionais, criou-se um projeto denominado 

Fundação Casa Popular (FCP), mas a ideia central trazia muitas complexidades e 

interesses alheios à função social da Casa. Era uma espécie de mega-agência 

nacional independente, ligada ao governo federal. Mesmo com os senões de sua 

origem, a iniciativa despontava-se como fundamental para a política habitacional, no 

entanto, após a “queda” do presidente Vargas, em 1945, a expectativa logrou-se 
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frustrada e sucumbiu antes mesmo de nascer. No entanto, como prova de que a 

ideia era fundamental para o início da política habitacional brasileira, o projeto foi 

retomado com o novo governo. 

Em 1946, o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) cria 

definitivamente a FCP, uma maneira objetiva que o Estado encontrou de enfrentar a 

crise de moradia, logo após o período de guerra (MELO, 1991; AZEVEDO; 

ANDRADE, 1980). Sobre isso, Bonduki (1982) afirma que a ideia da Fundação da 

Casa Popular continha muita amplitude em seus princípios a ponto de manifestar: 

 
[...] até mesmo certa megalomania (ela se propunha financiar, além 
de moradia, infraestrutura, saneamento, indústria de material de 
construção, pesquisa habitacional e até mesmo a formação de 
pessoal técnico dos municípios); no entanto, sua fragilidade, carência 
de recursos, desarticulação com os outros órgãos que, de alguma 
maneira, tratavam da questão e, principalmente, a ausência de ação 
coordenada para enfrentar de modo global o problema habitacional 
mostram que a intervenção dos governos foi pulverizada e 
atomizada, longe, portanto, de constituir efetivamente uma política 
[habitacional] (BONDUKI, 1982, p. 717-718). 

 

O resultado de tudo isso tem sido a inoperância de uma política centralizada 

e o surgimento de amontoados desarticulados de intervenções. Isso, no entanto, não 

obscurece a importância da ação governamental nesse período, pois ela 

representou, mesmo com todas as contradições, uma ação concreta que deu início à 

ideia da habitação social no Brasil. Nesse sentido, Maricato (2001) reforça que a 

criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), associado ao Sistema Financeiro 

da Habitação (SFH), em 1964, foi um passo para alterar o modelo de produção das 

cidades brasileiras.  

Desse modo, o Brasil passou a investir valores altíssimos na habitação, 

como jamais havia se visto, proporcionando visíveis alterações no aspecto das 

cidades, em especial as de maiores portes, evidenciando a construção de domicílios 

residenciais verticalizados. Esse cenário fez com que o mercado imobiliário brasileiro 

se consolidasse, proporcionando a chamada especulação imobiliária.  

Todavia, a promoção do espaço urbano para todos os cidadãos, que seria o 

intuito inicial do SFH, não foi alcançada, pois não beneficiou a população carente e 

sim a classe média (MARICATO, 2001). Agravando essa situação, os conjuntos 
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habitacionais populares, criados pelo poder público, não atingiram as condições 

mínimas de habitabilidade esperadas, tornando-se, até certo ponto, um aspecto 

vergonhoso ao país (MARICATO, 1987 apud MARICATO, 2001), especialmente 

porque as edificações ocorreram em locais distantes, inacessíveis aos principais 

serviços e com um custo altíssimo ao poder público. 

Nos anos de 1980 e 90, o crescimento demográfico superou o crescimento 

do PIB, ou seja, aumentou o número de pessoas com menor renda, resultando em 

um profundo impacto social e ambiental. Essa população passou a ocupar regiões, 

muitas das quais irregulares, como morros e terrenos alagados (MARICATO, 2001). 

Analisando esses acontecimentos, nota-se que no Brasil o modelo de 

desenvolvimento adotado sempre caminhou lado a lado com a desigualdade social. 

Os privilegiados seguiram sendo os mesmos, ou seja, as camadas mais influentes e 

abastadas em detrimento dos menos favorecidos.  

No processo de modernização econômica, o êxodo em massa dos 

trabalhadores rurais para a cidade – almejando trabalho e melhores chances de vida 

– acarretou problemas de urbanização e, na cidade não planejada, quando houve 

uma tentativa de organização do espaço urbano, utilizaram-se modelos copiados de 

outros países, os quais não eram condizentes com a cultura local (KROHLING, 

2008). Essa tem sido uma prática observada em diversos setores das políticas 

públicas nos governos brasileiros, em que se copiam experiências importadas, 

ignorando-se a cultura e os modus operandi da economia local. 

Por conseguinte, a desestruturação e o despreparo das cidades para 

receber numeroso contingente populacional, somados à baixa renda dessa 

população, originou um grande número de habitações informais e em áreas de risco, 

dada a ausência do Estado no processo de fiscalização e oferecimento de 

alternativas de moradias dignas. Essa população de baixa renda, sem condições de 

pagar pela construção de sua moradia e sem conhecimentos técnicos, construiu a 

própria moradia, resultando em empreendimentos desordenados e de baixa 

qualidade. E onde eles construiriam suas moradias? Como garantir uma parcela do 

solo urbano tão valorizado e disputado com a especulação? Esse cidadão se instala 

em áreas vazias, como morros, espaços públicos, reservas ambientais, dando início 

aos assentamentos ilegais, as favelas. Com essa fundamentação, é preciso definir 
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ações eficazes e dar início a uma nova fase de planejamento em que os erros do 

passado sirvam de exemplo para construir uma cidade melhor e mais igualitária 

socialmente.  

Fato que não pode ser maquiado é que a falta de oferta de HIS no país – 

existente desde o início da urbanização – estende-se até os dias de hoje. Dessa 

maneira, a necessidade de prover habitação para a população de baixa renda 

constitui um grande desafio aos responsáveis envolvidos na produção das cidades e 

do ambiente construído. De modo em geral, são imprescindíveis melhorias na vida 

das populações carentes para que sejam satisfeitos padrões mínimos de moradia, 

considerando as preocupações com os recursos naturais e sem qualquer dano ao 

meio ambiente.  

Para se ter uma ideia do tamanho do desafio governamental no intuito de 

resolver a problemática habitacional, há uma dívida social crônica agravada pela 

enorme dimensão territorial brasileira, segundo o censo demográfico (IBGE, 2010), 

de modo que a região Sudeste possui os números mais expressivos em relação às 

necessidades habitacionais, seguida pela região Nordeste. Nota-se que mais da 

metade da demanda nacional por moradias localiza-se nas áreas metropolitanas, em 

especial, em São Paulo e Rio de Janeiro.  

Ainda segundo o IBGE (2010), mais de 70% do déficit habitacional no Brasil 

é composto pela coabitação familiar (43,1%) e pelo ônus excessivo com aluguel 

(30,6%). Esses dois componentes representam déficit de 5,1 milhões de unidades. 

Esses números demonstram a situação precária em que inúmeras famílias se 

encontram e o porquê das ocupações irregulares. De acordo com Sedrez (2004), 

isso ocorre em função de vários fatores: a baixa qualidade das habitações, os altos 

valores do solo urbano, a falta de planejamento que desconsidera questões sociais, 

culturais e ambientais.  

Para Maricato (2001), o processo de urbanização brasileira – que banalizou 

a mão de obra do trabalhador – e o sistema político, que sempre beneficiou poucos 

em detrimento de muitos, contribuíram para o surgimento da exclusão social e 

espacial da população menos favorecida. Nota-se, portanto, a necessidade de 

buscar soluções que possam melhorar a qualidade de vida das populações 

carentes, que não possuem padrões mínimos de satisfação das necessidades de 
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moradia, os chamados “sem teto”, que têm surgido com bom poder de mobilização 

em algumas capitais. Nesse cenário, o déficit habitacional é definido como a 

necessidade de construção de novas habitações, considerando a carência de 

residências e a substituição de moradias que estejam em situação precária 

(CANEPA; GARCIA, 2005), ou seja, o déficit quantitativo e o qualitativo. 

No que diz respeito à necessidade de encontrar soluções para a 

problemática desse déficit, o vice-presidente de habitação da Caixa Econômica 

Federal – CEF, José Urbano Duarte, avaliou que o papel desempenhado pelo 

programa Minha Casa Minha Vida, que serviu de aprendizado para a indústria da 

construção, tem sido importante, tanto que deve contratar 960 mil moradias em 

2014. Segundo ele, “o mercado imobiliário é muito jovem no Brasil, começou de fato 

de seis anos para cá. O que contratávamos em financiamento na Caixa em um ano, 

fazemos em menos de um mês hoje”.3 (PORTAL BRASIL, 2014). 

Para melhor entendimento sobre as definições e variáveis para o cálculo do 

déficit habitacional, apresentaremos a seguir alguns quadros que expõem resumos, 

segundo conceituação de órgãos governamentais e não governamentais, como: 

IBGE, UN-HABITAT, FJP, IPEA, PLHIS e CadÚnico.  

 

Quadro 1 – Definições do déficit habitacional 

IBGE (2013) É a falta física da unidade habitacional (casa, apartamento etc.) no 
estoque de habitações de mercado. A demanda habitacional é a 
necessidade, por parte de uma população, do “bem habitação”, 
considerando as características intrínsecas e extrínsecas do 
imóvel, além das características socioeconômicas da população. 

UN-HABITAT (2013) Déficit habitacional é a falta de moradias para as pessoas ou 
famílias que necessitam de habitação. 

FJP (2005) Déficit habitacional refere-se às carências habitacionais de uma 
determinada sociedade não restritas à falta de moradias; inclui 
também as más condições das unidades habitacionais existentes. 

IPEA (2010) Déficit habitacional é uma expressão que se refere à quantidade 
de cidadãos sem moradia adequada em uma determinada região. 

PLHIS – NATAL 
(2013)  

Engloba tanto aquelas moradias sem condições de ser habitadas, 
e que precisam ser repostas, quanto à necessidade de incremento 
do estoque por novas moradias, decorrente da coabitação familiar 
ou da moradia em locais destinados a fins residenciais, de forma 
improvisada, alugada ou cedida. 

 

                                                           
3 “Documento on-line não paginado” 
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Quadro 2 – Variáveis para o cálculo do Déficit Habitacional 

IBGE (2010) As variáveis utilizadas para o calculo do IBGE são as seguintes: 
• Inadequação: domicílios rústicos; domicílios improvisados; 
 moradias em favelas (aglomerados subnormais); cortiços 
(cômodos alugados e cedidos). 
• Coabitação 

UN-HABITAT (2013) Considera a situação de carência de infraestrutura; a situação de 
forte adensamento; a inadequação fundiária; a inadequação em 
função da depreciação do domicílio; e a inexistência de unidade 
sanitária domiciliar interna. 

FJP (2012) Considerando apenas o déficit habitacional – que requer 
incremento do estoque de moradias – a formulação da FJP 
considera as variáveis:  
• déficit por incremento de estoque (déficit habitacional); 
• precariedade da habitação; 
• coabitação familiar – domicílios com mais de uma família 
(famílias conviventes secundárias) e os cômodos cedidos ou 
alugados (“coabitação disfarçada”);  
• domicílios improvisados;  
• ônus excessivo de aluguel – casas e apartamentos urbanos 
com até três salários mínimos de renda familiar que despendem 
mais do que 30% com aluguel;  
• adensamento excessivo de domicílios locados. 

IPEA (2010) A metodologia do IPEA é parecida com a da FJP, porém, tenta 
evitar níveis desnecessários de discricionariedade na fixação de 
critérios de quantificação, avaliando os componentes do déficit 
menos sujeitos às distorções relacionadas com a 
heterogeneidade das condições socioeconômicas. As variáveis 
consideradas são:  
domicílios inadequados;  
domicílios improvisados:  
cômodos alugados e cedidos;  
coabitação; famílias que dividem a mesma moradia.  

PLHIS – NATAL (2013) Composição da renda; 
qualidade de vida; 
adequação habitacional; 
densidade demográfica; 
renda; e, 
terra informal. 
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Quadro 3 – Variáveis do CadÚnico 
 

VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS VARIÁVEIS SOCIAIS 

O CadÚnico considera:  
Informações sobre o município, sobre 
o domicílio e sobre cada um dos 
membros da família. Assim, a 
variedade de informações presentes 
neste instrumento permite avaliar as 
condições de vida das famílias 
beneficiadas, como também do 
conjunto da população cadastrada no 
município. 

a) vulnerabilidade; 
b) acesso ao conhecimento;  
c) acesso ao trabalho; 
d) disponibilidade de recursos; 
e) desenvolvimento infantil;  
f) condições habitacionais: 

 características do local do domicílio; 

 espécie do domicílio; 

 quantidade de cômodos no domicílio; 

 quantidade de dormitórios no domicílio; 

 material predominante do piso; 

 material predominante nas paredes externas; 

 domicílio tem água canalizada; 

 abastecimento de água; 

 existe banheiro ou sanitário; 

 escoamento do banheiro ou sanitário; 

 lixo domiciliar; 

 iluminação do domicílio; 

 calçamento/pavimentação; 

 pessoas no domicílio; 

 famílias no domicílio. 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

 

 

2.4 CONDIÇÕES HABITACIONAIS 

 

 

As condições habitacionais da população são um dos aspectos que 

perpassam as várias dimensões das desigualdades sociais na América Latina. A 

melhoria da qualidade de vida está intimamente ligada à melhoria das condições de 

habitação. Conforme a FJP (2005), os domicílios considerados inadequados são 

aqueles deficientes de infraestrutura, de serviços básicos, além de haver problemas 

na estrutura física do imóvel.  

Para ser considerados habitáveis, os domicílios devem apresentar requisitos 

mínimos de construção e conservação. Entretanto, as condições de moradia da 

população brasileira e latino-americana são marcadas por alto grau de desigualdade 

e exclusão. Uma pequena parcela das famílias possui mais de um domicílio ou 

domicílios com grande área e baixa densidade de moradores, enquanto outra 



37 

 

 

 

 

 

 

grande parcela não possui imóvel próprio ou mora em domicílios pequenos e 

deficientes ou com alta densidade de moradores (ABRANCHES, 2007). 

Quando se trata de políticas públicas voltadas a aprimorar as condições 

habitacionais de uma nação, estado ou município, deve-se propor ações concretas 

observando as seis áreas sugeridas a seguir: 

 

1 – Domicílios coletivos: nas sociedades individualistas, é comum se 
ignorar as alternativas de convivência coletiva. Mas existem 
experiências interessantes de domicílios coletivos como o kibutz4, de 
Israel, em que o espaço de alimentação é coletivo, assim como 
outras atividades. O investimento em orfanatos, moradias estudantis, 
asilos, “cidades geriátricas”, hospitais etc. são elementos que devem 
fazer parte de uma política habitacional; 
2 – Legalização e regularização dos terrenos: muitos moradores não 
investem em seus domicílios porque não possuem o título de 
propriedade do terreno ou porque não existe investimento público na 
região onde moram. Ações visando à legalização e regularização dos 
terrenos e lotes irregulares podem contribuir para a melhoria das 
condições habitacionais através de investimentos dos próprios 
moradores; 
3 – Construção de novas unidades residenciais: através de políticas 
públicas apropriadas, é possível ampliar o parque habitacional do 
país, criando mecanismos de financiamento de investimentos de 
longo prazo em habitação, dando acesso às famílias que possuem 
renda e criando mecanismos de subsídio para as famílias de baixa 
renda; 
4 – Reparação e reformas: existe uma grande parcela dos domicílios 
que podem ser recuperados e melhorados através de intervenções 
que podem ser feitas pelos respectivos proprietários dos imóveis. 
Mas o poder público pode incentivar e apoiar estas reformas através 
de mecanismos de apoio financeiro e de incentivos fiscais; 
5 – Incentivo à utilização de domicílios não ocupados: existem 
domicílios que ficam desocupados porque seus proprietários não 
encontram inquilinos capazes de pagar o aluguel desejado, pois as 
taxas e impostos públicos inviabilizam sua ocupação. Neste sentido, 
políticas habitacionais visando facilitar o aluguel e a ocupação destes 
domicílios (especialmente nas áreas centrais dos grandes 
municípios) podem contribuir para a redução do déficit habitacional; 
6 – Investimentos em infraestrutura e serviços: muitas das carências 
habitacionais não decorrem da falta de moradias, mas sim da falta de 
serviços públicos em infraestrutura urbana, serviços de saneamento 
e outros serviços decorrentes dos direitos econômicos, sociais e 
culturais. (ALVES; CAVENAGHI, 2006, p. 15). 

                                                           
4 Kibutz (palavra hebraica que significa estabelecimento coletivo) é uma comunidade rural singular; 
uma sociedade dedicada ao auxílio mútuo e à justiça social; um sistema socioeconômico baseado no 
princípio da propriedade comunal, igualdade e cooperação na produção, no consumo e na educação; 
o cumprimento do princípio "cada um dá de acordo com sua capacidade e recebe de acordo com sua 
necessidade"; o lar para aqueles que assim escolheram. 
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Nesse caso, trata-se de equipar o poder público, mediante parcerias federal, 

estadual e municipal, a fim de criar as condições adequadas para que os 

proprietários sintam-se apoiados para investir em suas moradias. O fim dos lixões, 

por exemplo, não contribui só para o combate à degradação ambiental mas também 

para a melhoria da saúde pública, a redução da mortalidade e da morbidade aos 

moradores adjacentes.  

A esse respeito, os censos demográficos vêm aperfeiçoando a forma de 

investigação sobre os arranjos familiares e sobre as características dos domicílios, 

apesar de ainda existirem muitas lacunas. Esses aperfeiçoamentos são importantes 

para se conhecer a oferta e a demanda de moradias, em termos quantitativos e a 

adequação dos domicílios, em termos qualitativos. Também são importantes os 

diagnósticos sobre as carências de serviços públicos (luz, água, esgoto e coleta de 

lixo).  

No Brasil, o número de domicílios tem crescido acima do ritmo de 

crescimento da população, mas abaixo do crescimento do número de famílias. Tem 

crescido o percentual de pessoas morando sozinhas e de coabitação, tanto familiar 

(parentes) quanto não familiar (não parentes). Dessa forma, a densidade de pessoas 

por domicílio vem diminuindo, mas tem aumentado o número de famílias 

conviventes (CANEPA; GARCIA, 2005). 

Existem alguns aspectos das carências habitacionais que são bastante 

visíveis e inquestionáveis, como os moradores de rua e os domicílios improvisados 

(barracos precários debaixo de viadutos, na beira de estradas etc.). Contudo, apesar 

de ser um grave problema social, o número de pessoas encontradas nessas 

situações é relativamente pequeno.  

No Brasil, um dos maiores problemas habitacionais decorre da ocupação 

desordenada do solo urbano, quer através dos loteamentos clandestinos, quer da 

ocupação precária em áreas sem infraestrutura adequada, com falta de urbanização, 

arborização e grande concentração de moradias que transformam muitos sítios 

urbanos em locais impróprios para a moradia. Entretanto, existem áreas centrais nas 

grandes cidades que possuem excelente infraestrutura urbana, porém, por se tratar 

de áreas utilizadas prioritariamente para o comércio e por falta de conservação, 

investimentos em melhorias de reparação dos imóveis e políticas habitacionais 
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apropriadas, tornam-se inadequadas para o uso residencial (CANEPA; GARCIA, 

2005). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012) considera a 

adequação dos domicílios de acordo com os critérios abaixo: 

a) adequados: domicílios particulares permanentes com rede geral de 

abastecimento de água, com rede geral de esgoto ou fossa séptica, coleta de lixo 

por serviço de limpeza e até 2 moradores por dormitório; 

b) semiadequados: domicílios particulares permanentes com pelo menos um 

serviço inadequado; 

c) inadequados: domicílios particulares permanentes com abastecimento de 

água proveniente de poço ou nascente ou outra forma, sem banheiro e sanitário ou 

com escoadouro ligado à fossa rudimentar, vala, rio, mar ou outra forma, e lixo 

queimado, enterrado ou jogado em terreno baldio ou logradouro, em rio, lago ou mar 

ou outro destino e mais de 2 moradores por dormitório.  

Diante do exposto, uma política habitacional deve contribuir para a melhoria 

das condições de moradia da população. Como os recursos públicos, em tese, são 

escassos ou não são prioritários entre as políticas governamentais, nem muito 

menos como política de estado, é necessário como parte de um planejamento em 

curto, médio e longo prazos um diagnóstico preciso da situação, além de vontade 

política para otimizar os recursos e proporcionar eficácia nas ações habitacionais. 

Neste capítulo, foi feito um levantamento histórico a fim de configurar a 

evolução da política habitacional no Brasil. No capítulo a seguir, será discutida a 

política habitacional que vem sendo desenvolvida em Natal, capital do Rio Grande 

do Norte, particularmente na Zona Norte da cidade.  
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3 POLÍTICA DE HABITAÇÃO SOCIAL E A FORMAÇÃO DA ZONA NORTE DE 

NATAL 

 

 

Como o objeto de estudo desta pesquisa é o déficit e as condições 

habitacionais na Zona Norte de Natal, este capítulo tratará, de forma breve, da 

formação desse espaço a partir da perspectiva da Política de Habitação Social, 

entendendo esta como um dos principais motores de construção do espaço urbano 

e um importante ponto de intersecção entre intervenção estatal, acesso a terra e 

condições de vida dos cidadãos. Para tanto, será destacado o processo, a partir da 

década de 1960, quando os conjuntos habitacionais passaram a ser centrais para as 

políticas de governo. Desse modo, discutiremos como o alto crescimento 

populacional dessa região, durante as décadas de 1970 e 1980, foi absorvido pelos 

grandes projetos em forma de conjuntos habitacionais e também o seu papel como 

fixador da classe trabalhadora na cidade. 

De início, serão analisadas as origens da habitação social no Brasil e seus 

impactos em Natal. Mesmo que a Zona Norte, como espaço físico gestado pelo 

município do Natal, seja datada no pós Segunda Guerra com a incorporação de 

partes de São Gonçalo do Amarante e Extremoz, essa primeira parte trará marcos 

conceituais fundamentais para realizar este breve relato e análise dessa área da 

cidade. 

 

 

3.1 O ESTADO E A HABITAÇÃO NO BRASIL 

 

 

O Estado brasileiro pouco se propôs a intervir no mercado imobiliário até a 

década de 1930. A produção de moradias e o mercado de aluguéis até então 

sempre haviam sido regidos pelas leis do “mercado livre”, ou seja, era o contrato 

privado que pautava a construção, a comercialização, o financiamento e a locação 

habitacional, cabendo ao Estado apenas a execução desses contratos pré-

estabelecidos. A esse respeito, o governo do presidente Vargas é precursor de uma 
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postura mais ativa junto ao mercado imobiliário, pois ela é de suma importância se 

considerada junto a um novo modelo de desenvolvimento a partir da indução de uma 

sociedade urbana e industrial, em contraposição ao modelo vivido até o momento. 

Essa mudança só pôde ser realizada por meio de uma intervenção estatal intensa 

durante todos os anos que seguiram o golpe de 1930 (OLIVEIRA, 2003). 

Ademais, a falta de regulamentação no período da República Velha (1889-

1930) fez com que houvesse um grande aumento no valor da terra, especialmente 

nas cidades, no início do século XX, impactando diretamente no custo de vida dos 

trabalhadores que se deslocavam para a indústria. A ausência do Estado na 

mediação desse conflito fez com que a locação se transformasse num dos 

investimentos mais rentáveis, assim como descredenciou sua legitimidade junto a 

setores médios urbanos.  

Nessa esteira, deu-se o crescimento do anarco-sindicalismo, não apenas 

regulando o espaço do trabalho como também reivindicando melhores condições de 

moradia. Exemplo disso foi a Fundação Casa Operária, em Pernambuco, que, em 

meados da década de 1920, construiu algumas dezenas de casas. Apesar de o 

projeto ser precursor em pensar a moradia popular para a época, o seu 

esvaziamento e a falta de recursos fizeram com que ele avançasse pouco. Nessa 

época, o principal exemplo de projeto habitacional foram as vilas operárias, 

moradias produzidas pela própria indústria para abrigar seus trabalhadores, que, em 

via de regra, servia apenas para organizar aqueles que fossem imprescindíveis, 

normalmente os funcionários mais qualificados (BONDUKI, 1998).  

Como se pode ver, antes da década de 1930, ocorreram poucas 

experiências de moradia social, quase todas ligadas aos processos de 

reurbanização. É o caso do Rio de Janeiro, em que o alargamento das ruas – como 

é o caso da Avenida Central – e a reforma sanitária, por um lado, retiraram milhares 

de pessoas dos cortiços gerando uma grande crise habitacional. Por outro lado, a 

pressão fez com que fosse construída uma centena de moradias populares, que 

pouco sanou a situação da capital do país à época (BONDUKI, 1998).  

Ainda no início do século, a cidade do Natal também sofreu inúmeros 

impactos devido à rápida urbanização ocasionada pelos longos períodos de 

estiagem no interior do Estado. Além disso, a elite natalense, influenciada pelos 
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padrões das grandes metrópoles brasileiras, também busca adaptar seu espaço aos 

padrões e gostos de cidades como Rio de Janeiro e Recife. Exceto por intervenções 

pontuais seguindo estilo de vida, padrões estéticos e de entretenimento, o poder 

público pouco participou na construção do cenário urbano natalense. Por 

conseguinte, enquanto os migrantes se fixavam no entorno da linha do trem, na 

Zona Oeste, a elite transformava Areia Preta e Petrópolis em seu cenário 

(MARINHO, 2013). No entanto, as Zonas Sul e Norte ainda eram amplamente rurais 

e pertenciam, em longa medida, às cidades vizinhas. 

Marcando também esse período, a crise econômica de 1929, junto ao golpe 

de Getúlio Vargas, abre uma janela de oportunidades para um grande giro no 

desenvolvimento econômico do país. Essa oportunidade é ocasionada não apenas 

pela possibilidade de transformar as bases econômicas do Brasil, com o eixo 

industrial urbano, mas também por repactuar os interesses com novas e velhas 

elites e dar espaço para camadas médias urbanas. Vale ressaltar que a Segunda 

Guerra e a permanência de Vargas por 15 anos no poder fez com que essa 

transformação ocorresse de forma acelerada. 

A primeira grande medida nacional de impacto no mercado imobiliário foi o 

decreto-lei do inquilinato, em 1942, ainda em meados da Segunda Guerra, com o 

objetivo de congelar o valor dos aluguéis e tentar regulamentar as relações entre 

locador e locatário. Para além da propaganda oficial, que evidenciava a garantia de 

melhores condições aos trabalhadores urbanos, a partir da diminuição do custo da 

moradia no orçamento doméstico, essa política visava recuperar uma imagem 

desgastada devido à alta no preço dos alimentos, permanência dos custos da mão 

de obra e a liberação de capitais investidos no aluguel de imóveis para a indústria de 

transformação (BONDUKI, 1998).  

Acrescente-se a isso a intensificação da migração do campo para a cidade, 

que fez com que a crise de moradia no pós-guerra explodisse. Apesar de iniciativas 

importantes de habitação que vislumbravam para além da casa, como o caso da 

Fundação Casa Popular, elas pouco saíram do papel, seja pelo pequeno aporte de 

recursos, seja pela alta pulverização do investimento para os programas. A esse 

respeito, Bonduki (1998) aponta a existência de certo consenso nacional de que a 
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questão da habitação para os trabalhadores não seria resolvida pela livre iniciativa 

dos mercados, mas pela efetiva participação do poder público. 

Durante todo o período conhecido como populista (1930-1964), a principal 

fonte de financiamento e construção da casa própria eram os Institutos de 

Aposentadoria e Pensões (IAP), sendo eles responsáveis, em grande medida, pelo 

aporte para a construção de diversos imóveis, especialmente aqueles ligados aos 

setores do funcionalismo público e aos trabalhadores industriais nascentes. Em um 

período de grande crise imobiliária, ter acesso a esse tipo de fundo já era 

considerado um grande privilégio e, ao mesmo tempo, gerava um tipo de relação 

clientelista entre o Governo, portador dos recursos e das decisões, e os 

beneficiários.  

Nesse período, era comum a ausência de uma política de habitação, 

fazendo com que a autoconstrução e a expansão periférica, pelo aumento do preço 

da terra, fossem as regras a ser seguidas. Embora a especulação imobiliária não 

tenha inviabilizado o crescimento das cidades ou a obtenção de um imóvel próprio, 

ela afastou os trabalhadores e o migrante para regiões mais distantes e com uma 

menor infraestrutura, assim como fez com que o tempo livre desses funcionários 

fosse gasto no processo de construção desses imóveis (OLIVEIRA, 2003). 

Ocorre que os IAP não eram órgãos exclusivos para tratar da questão da 

habitação, por isso, em 1946, foi criada a Fundação da Casa Popular (FCP), com a 

finalidade exclusiva de tratar da questão da moradia no país. Porém, esses dois 

órgãos (IAP e FCP) foram extintos em 1964, com a criação do Banco Nacional de 

Habitação (BNH) no mesmo ano. Com isso, o BNH atuou basicamente por meio das 

Campanhias de Habitação (COHAB) e dos Institutos de Orientação às Cooperativas 

Habitacionais (INOCOOP), que eram ambas financiadas com recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Contribuição (FGTS), na construção de conjuntos 

habitacionais para a população de baixa e média renda. O BNH sobreviveu por 22 

(vinte e dois) anos, entre 1964 e 1986, sendo sucedido pela Caixa Econômica 

Federal. 

Em nível de política habitacional local, os sucessivos governos do estado, 

também contribuíram de alguma forma com a expansão habitacional na cidade do 

Natal. 
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O Estado promoveu 46.209 unidades, ocupando uma área de 
4.377,91 ha, no período que corresponde aos anos de 64 a 90, 
através da COHAB e do INOCOOP, sem contar os conjuntos 
habitacionais promovidos por outras instituições IPE, IPASE, 
APERN, STBS, IPREVINAT e MILITARES (FERREIRA, 1991, s.p). 

 

A seguir, mostraremos como os diversos programas e a dinâmica de 

urbanização de Natal influenciaram na construção da Zona Norte. Para fins de 

análise, serão focados três eixos: o desenvolvimento socioeconômico da região; a 

política habitacional dos governos a partir do financiamento e da construção dos 

conjuntos; e a expansão periférica a partir dos loteamentos e favelas. 

 

 

3.2 DÉFICIT HABITACIONAL NO BRASIL E SUAS COMPLEXIDADES 

 

 

São inúmeros os estudos que demonstram preocupação no sentido de 

resolver os problemas habitacionais e construir políticas para elevar os níveis das 

condições de moradia. Como resultado, o direito à moradia digna tem previsão na 

Constituição Federal, a partir da Emenda Constitucional n. 26, de 14 de fevereiro de 

2000, em seu Art. 6°, passando a se caracterizar como um direito social do 

indivíduo. Observando a contemporaneidade dos direitos humanos, o direito à 

moradia deve ser compreendido como algo que ultrapasse o conceito de um simples 

abrigo contra as intempéries da natureza. A moradia deve ser um lugar adequado às 

necessidades básicas do indivíduo, capaz de suprir adequada e suficientemente o 

mínimo de dignidade da pessoa humana, com conforto e qualidade, constituindo, 

ainda, abrigo inviolável da pessoa humana.  

Diante dessa complexidade, faz-se necessário um diagnóstico apurado das 

mudanças ocorridas ao longo do tempo, que tiveram implicações para a demografia 

e o quadro de necessidades habitacionais no país. Em geral, as famílias têm 

passado por importantes mudanças e transformações nas últimas décadas. É 

importante destacar que a tendência apresentada nos países consiste em: 

 
[...] la reducción del tamaño de la unidad familiar; el descenso y 
retraso de la nupcialidad; los aumentos de la maternidad precoz; de 
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las uniones consensuales; de las rupturas conyugales; de los 
hogares monoparentales, unipersonales y de las famílias 
reconstituídas5 (CEPAL, 1994 apud ARRIAGADA, 1997, p. 9). 

 

Nesse sentido, os censos demográficos vêm aperfeiçoando a forma de 

investigação sobre os arranjos familiares e características dos domicílios. Tudo isso 

tem sido importante para apurar, em níveis quantitativos, a oferta e a demanda de 

moradias, e a adequação dos domicílios, em termos qualitativos. Importante 

considerar que a compreensão das mudanças ocorridas na formação das famílias e 

na variação da quantidade e qualidade das moradias é essencial para a análise mais 

apurada das condições de habitação.  

Por sua vez, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem 

calculado a “Adequação das Moradias” com base nas variáveis do tamanho dos 

domicílios que devem comportar até dois moradores por dormitório, conexão à rede 

geral de água, rede geral de esgoto ou fossa sanitária e coleta de lixo direta ou 

indireta. Por oportuno, a Fundação João Pinheiro (FJP) tem utilizado uma 

metodologia de cálculo do déficit habitacional no Brasil, que traz como componente 

central o conceito de coabitação familiar (domicílios com mais de uma família e os 

cômodos cedidos ou alugados), domicílios improvisados e ônus excessivo de 

aluguel – casas e apartamentos urbanos com até três salários mínimos de renda 

familiar que despendem mais do que 30% com aluguel.  

É importante mencionar que o diagnóstico das condições habitacionais de 

um país é de grande valia, tanto para o setor privado quanto para o setor público, 

traduzindo-se em peça fundamental para o planejamento, intervenção e avaliação 

de programas de ação, nas esferas nacional, estadual ou municipal. O cálculo do 

déficit habitacional aparenta ser simples de ser feito: subtraindo o total de famílias do 

total de domicílios, certamente encontramos um déficit habitacional quando o 

resultado for negativo, ou seja, quando o número de famílias for maior que o número 

de domicílios. E haverá um superávit habitacional quando o número de domicílios 

superar o de famílias. No entanto, não é assim que funciona e nem deveria ser, 

                                                           
5 Tradução nossa: “a redução do tamanho da família; o descenso e adiamento do casamento; os 
aumentos da maternidade precoce; de uniões consensuais; de separações conjugais; de famílias 
monoparentais, famílias unipessoais ou individuais e as famílias que são reconstituídas”.  
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mesmo porque outros fatores devem ser considerados, a exemplo do número de 

moradias fechadas, as segundas e terceiras moradias, entre outras questões.  

Ademais, por se considerar o contexto social, o cálculo de déficit 

habitacional não se traduz apenas na frieza dos números. As dificuldades surgem 

nas definições dos termos, ou seja, o número total de famílias depende do conceito 

utilizado. Por esse pressuposto, documentos do IBGE (2006) informam que a família 

pode ser entendida como:  

 
a) unidade de produção (valores de troca) e de reprodução (de 
indivíduos e valores de uso); b) unidade de reprodução e consumo; 
c) unidade de indivíduos com laços de consanguinidade; d) unidade 
de solidariedade, afeto e prazer; e) pessoas que dividem o mesmo 
teto e a mesma cozinha; f) local da relação dialética entre dominação 
e submissão; g) rede de parentesco (independente da moradia 
conjunta); h) espaço de socialização, reprodução ideológica e conflito 
etc. (ALVES; CAVENAGHI, 2006, p. 4). 

 

Outro fator decisivo e preponderante que pesa nas cidades é o forte conceito 

de propriedade, em que as residências em geral são vistas como mercadorias. Esse 

fato contribui para a especulação imobiliária, prática comum com imóveis e terrenos, 

considerado abuso pela legislação vigente. O cenário final é de cada vez mais 

crescente volume de imóveis ociosos que, teoricamente, poderiam servir como 

solução para boa parcela do déficit de moradias.  

A esse respeito, o município em sua autonomia, pode adotar como 

instrumentos, leis específicas para a Habitação de Interesse Social (HIS) e planos 

de urbanização para assentamentos em condições precárias de habitabilidade, bem 

como a concessão de direito real de propriedade para fins de regularização 

fundiária, previstos no Estatuto das Cidades. Esta última, de modo geral, vem sendo 

o principal enfoque das prefeituras das metrópoles brasileiras, pelo considerável 

retorno político e seu baixo custo administrativo. 

No tocante ao conceito de família, o Censo 2010 considerou como família o 

conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco na unidade doméstica. 

Considerou como sendo família única o núcleo familiar da pessoa responsável pela 

unidade doméstica (que é também a pessoa responsável pelo domicílio) com 
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apenas uma família e ainda como famílias conviventes os núcleos familiares em 

uma mesma unidade doméstica6. Contudo,  

 
[...] o modo de coleta dos dados de família nos censos do IBGE não 
possibilita a reconstituição de famílias que morem em dois domicílios 
diferentes, mas não impede que os pesquisadores possam fazer 
agregações diferentes a partir dos dados dos moradores de cada 
domicílio (ALVES; CAVENAGHI, 2006, p. 4).  

 

Nesse caso, considera-se que todo domicílio particular possui uma família, mesmo 

que seja uma pessoa morando sozinha ou um grupo de pessoas não parentes. 

No quadro a seguir, veremos os principais conceitos e definições da 

metodologia de cálculo das necessidades habitacionais definidas pelo IBGE, de 

modo a melhor compreendermos sua complexidade. 

 

Quadro 4 – Conceitos e Definições (IBGE, 2010). 

Domicílio Local estruturalmente separado e independente que se destina 
a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que esteja 
sendo utilizado como tal. 

Domicílio Particular Em que o relacionamento entre seus ocupantes era ditado por 
laços de parentesco, de dependência doméstica ou por normas 
de convivência. 

Domicílio Particular 
Permanente 

Quando construído para servir, exclusivamente, à habitação e, 
na data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia a 
uma ou mais pessoas. 

Domicílio Particular 
Improvisado 

Quando localizado em edificação (loja, fábrica etc.) que não 
tinha dependência destinada exclusivamente à moradia, como, 
também, local inadequado para a habitação, que, na data de 
referência, estava ocupado por morador. O prédio em 
construção, a tenda, a barraca, o vagão, o trailer, a gruta, a 
cocheira, o paiol etc., que estava servindo de moradia na data 
de referência. 

Domicílio Coletivo É uma instituição ou estabelecimento em que a relação entre as 
pessoas que nele se encontravam, moradoras ou não, era 
restrita a normas de subordinação administrativa, como em 
hotéis, motéis, camping, pensões, penitenciárias, presídios, 
casas de detenção, quartéis, postos militares, asilos, orfanatos, 
conventos, hospitais e clínicas (com internação), alojamento de 
trabalhadores ou de estudantes etc. 

Unidade Domiciliar Domicílio particular ou a unidade de habitação em domicílio 
coletivo. 

População Residente É constituída pelos moradores em domicílios na data de 
                                                           
6Até 1991, o IBGE considerava as famílias como o conjunto de, no máximo, cinco pessoas que 
morassem em um mesmo domicílio particular, sendo que as repúblicas de estudantes eram 
consideradas como domicílios coletivos mesmo que tivessem menos de seis estudantes (ALVES; 
CAVENAGHI, 2006, p. 4). 
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referência. 

Domicílios 
Particulares 
Permanentes 

Casa – Casa de vila ou em condomínio – Apartamento – 
Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco – 
Oca ou maloca. 

Tipo de material das 
paredes externas 

Alvenaria com revestimento – Alvenaria sem revestimento – 
Madeira aparelhada – Taipa revestida – Taipa não revestida – 
Madeira aproveitada – Palha – Outro material – Sem paredes. 

Cômodo Cada compartimento do domicílio particular permanente coberto 
por um teto e limitado por paredes, inclusive banheiro e cozinha 
de uso exclusivo dos moradores do domicílio. Não se 
considerou como cômodo: corredor, varanda aberta, alpendre, 
garagem e outros compartimentos utilizados para fins não 
residenciais. 

Adequação da Moradia – Definição 

Adequada Quando o domicílio atendia a todas as seguintes condições: até 
dois moradores por dormitório; abastecimento de água por rede 
geral de distribuição; esgotamento sanitário por rede geral de 
esgoto ou pluvial, ou por fossa séptica; e lixo coletado, 
diretamente por serviço de limpeza ou em caçamba de serviço 
de limpeza. 

Semiadequada Quando o domicílio apresentava de uma a três das condições 
definidas para a condição de adequada. 

Inadequada Quando o domicílio não apresentava sequer uma das condições 
definidas para a condição de adequada. 

Condição de Domicílio sem Parentesco 

Agregado Para a pessoa residente em domicílio particular que, sem ser 
parente, convivente, pensionista, empregado doméstico ou 
parente deste, não pagava hospedagem nem contribuía para as 
despesas de alimentação e moradia do domicílio. 

Convivente Para a pessoa residente em domicílio particular que, sem ser 
parente, dividia as despesas de alimentação e/ou moradia. 

Pensionista Para a pessoa residente em domicílio particular que, sem ser 
parente, pagava hospedagem. 

Empregado 
Doméstico 

Para a pessoa residente em domicílio particular que prestava 
serviços domésticos remunerados a um ou mais moradores do 
domicílio. 

Parente do 
empregado 
doméstico 

Pessoa residente em domicílio particular que era parente do 
empregado doméstico e que não prestava serviços domésticos 
remunerados aos moradores do domicílio. 

Individual em 
domicílio coletivo 

Pessoa só que residia em domicílio coletivo, ainda que 
compartilhando a unidade de habitação com outra pessoa com 
a qual não tinha laços de parentesco. 

Família O conjunto pessoas ligadas por laços de parentesco na unidade 
doméstica. 

Família Única O núcleo familiar da pessoa responsável pela unidade 
doméstica (que é também a pessoa responsável pelo domicílio) 
com apenas uma família. 

Famílias conviventes Os núcleos familiares em uma mesma unidade doméstica. 
A família da pessoa responsável pela unidade doméstica (que é 
também a pessoa responsável pelo domicílio) foi definida como 
a família convivente principal. As demais conviventes foram 
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constituídas por: casal (duas pessoas que viviam em união 
conjugal); casal com filho(s); ou mulher sem cônjuge e com 
filho(s), sendo denominadas famílias segundas, terceiras etc. 

Fonte: Censo Demográfico 2010. Famílias e Domicílios – Resultados da amostra. 

 

Como vimos, é evidente a importância da definição dos conceitos na 

avaliação das condições habitacionais. Dependendo dos critérios utilizados, pode-se 

chegar a resultados bastante diferentes, ou até mesmo opostos: apresentando 

superávits ou déficits habitacionais. Definir com precisão as necessidades 

habitacionais deve ser prioridade para uma política habitacional eficiente, otimizada 

e sem desperdício dos recursos públicos e/ou privados. 

Outra questão importante diz respeito aos domicílios não ocupados no Brasil 

que, em 2010, chegaram a mais de 6 milhões (além de 3,9 milhões de domicílios de 

uso ocasional), o que revela uma relação direta com a questão estrutural da 

propriedade privada. Para esses, o IBGE não tinha qualquer informação, tais como a 

qualidade, o tamanho, o estado de conservação, a finalidade de uso, a quem 

pertenciam etc. Entretanto, qualquer política pública na área habitacional não pode 

deixar de considerar a existência do alto percentual de domicílios não ocupados, 

além de outras formas de moradias como os hotéis, pousadas, flats, repúblicas e 

albergues, por exemplo. 

A questão da moradia, entendida dentro de uma perspectiva sociológica, 

deve refletir o dinamismo e a complexidade de uma determinada realidade 

socioeconômica. Dessa forma, a necessidade de um habitat “depende da vontade 

coletiva e se articula às condições culturais e a outros aspectos da dimensão 

individual e familiar” (BRANDÃO, 1984, p. 103). Segundo o IBGE – Censo 

Demográfico de 2010 –, conforme demonstrado na tabela a seguir, dos mais de 57 

milhões de domicílios particulares permanentes existentes no Brasil, mais de 1,2 

milhão (2,09%) desses são considerados inadequados. Quando verificamos a 

quantidade de pessoas nesses domicílios, notamos que mais de 6,9 milhões de 

moradores (3,64%) vivem em domicílios particulares permanentes em condições 

inadequadas. 
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Tabela 1 – Domicílios particulares permanentes, por adequação da moradia, segundo 
algumas características dos domicílios 

 

Características dos Domicílios Particulares Permanentes 

Domicílios 
Total 

Adequação da Moradia 

  Adequada Semiadequada Inadequada 

Total 57.320.555 30.068.888 26.062.224 1.200.443 

Tipo de Domicílio 

Casa 49.780.056 23.853.424 24.746.213 1.180.418 

Casa de Vila ou em 
Condomínio 

1.024.743 621.808 397.896 5.040 

Apartamento 6.206.561 5.471.358 735.023 180 

Habitação em Casa de 
Cômodo, Cortiço ou 
Cabeça de Porco 

295.218 122.270 168.068 4.879 

Fonte: Brasil, 2010. Censo demográfico (IBGE, 2010). 

 

Tabela 2 – Moradores em domicílios particulares permanentes, por adequação da moradia, 
segundo algumas características dos domicílios 

 

Características dos Moradores em Domicílios Particulares Permanentes 

Domicílios   Adequação da Moradia 

  Total Adequada Semiadequada Inadequada 

Total 189.797.859 86.231.543 96.655.768 6.910.548 

Tipo de Domicílio 

Casa 169.457.672 70.631.650 92.041.728 6.784.894 

Casa de Vila ou em 
Condomínio 

3.153.187 1.704.282 1.418.981 29.924 

Apartamento 16.251.067 13.643.347 2.607.040 680 

Habitação em Casa de 
Cômodo, Cortiço ou 
Cabeça de Porco 

850.648 252.837 572.928 24.883 

Oca ou Maloca 85.286 27 15.091 70.168 

Fonte: Brasil, 2010. Censo demográfico (IBGE, 2010). 

 

Os números, tanto do déficit habitacional quanto da inadequação dos 

domicílios, são focados nas famílias com até três salários mínimos de renda, teto 

para o ingresso em grande número de programas habitacionais de interesse social. 

Analisando a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), de 2008-2009, realizada 

pelo IBGE, verifica-se que as famílias com renda de até R$ 830,00 (oitocentos e 
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trinta reais), ou dois salários mínimos no ano de 20087, investem em média 37,2% 

da sua renda com habitação. Já as famílias com renda acima de R$ 10.375,00 (dez 

mil, trezentos e setenta e cinco reais), que correspondiam a vinte e cinco salários 

mínimos, investem 22,8% da sua renda nessa área. Nota-se, por consequência, que 

“as famílias de menor renda se preocupam muito mais com as questões 

habitacionais do que aquelas com rendas mais elevadas”. Essa preocupação em 

relação à habitação chega a ser, inclusive, maior do que os investimentos com a 

alimentação das famílias de baixa renda, que representou o índice de 27,8% nessa 

mesma pesquisa (IBGE, 2010, p. 60).  

Tomando como referência o conceito de bem-estar social, a habitação 

apresenta-se com relevo em relação às políticas públicas de combate à pobreza, 

conforme a seguir: 

 
A habitação é um bem meritório, que apresenta elevadas 
externalidades positivas em termos de bem-estar social. A provisão 
de habitação para a população de baixa renda representa um 
aspecto fundamental das políticas públicas de combate à pobreza, o 
que garante o acesso da população em estado de exclusão social a 
serviços sociais mínimos, como moradia e serviços de infraestrutura 
urbana adequados (MORAIS, 2002, p. 2). 

 

A partir do conceito mais amplo de necessidades habitacionais, a 

metodologia desenvolvida pela FJP trabalha com dois segmentos distintos, quais 

sejam: o déficit habitacional e a inadequação de moradias. Como déficit habitacional, 

entende-se “a noção mais imediata e intuitiva de necessidade de construção de 

novas moradias para a solução de problemas sociais e específicos de habitação 

detectados em certo momento” (SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO, 2009, 

p. 15). 

Quanto ao conceito de inadequação de moradias, “reflete problemas na 

qualidade de vida dos moradores: não estão relacionados ao dimensionamento do 

estoque de habitações e sim às especificidades internas” desse estoque (FJP, 2007, 

p. 15). Seu dimensionamento visa ao delineamento de políticas complementares à 

construção de moradias, voltadas para a melhoria dos domicílios (FJP, 2008). Para 

melhor entendimento, a FJP construiu os principais conceitos e indicadores da 

                                                           
7 Salário Mínimo entre 01/03/2008 e 31/01/2009 era de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais). 
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metodologia de cálculo das necessidades habitacionais, conforme apresentado no 

quadro a seguir. 

 
Quadro 5 – Principais conceitos e indicadores da metodologia de cálculo das 

necessidades habitacionais 

Aglomerado Subnormal: segundo 
definição do IBGE, é o conjunto constituído 
por no mínimo 51 unidades habitacionais 
(barracos, casas etc.) ocupando ou tendo 
ocupado, até período recente, terreno de 
propriedade alheia (público ou particular), 
dispostas, em geral, de forma desordenada 
e densa, e carentes, em sua maioria, de 
serviços públicos essenciais. 

Domicílios Rústicos: aqueles sem paredes 
de alvenaria ou de madeira aparelhada, o 
que resulta em desconforto e risco de 
contaminação por doenças, em decorrência 
das suas condições de insalubridade.  

Carência de Serviços de Infraestrutura: 
domicílios que não dispõem de ao menos 
um dos seguintes serviços básicos: 
Iluminação elétrica, rede geral de 
abastecimento de água com canalização 
interna, rede geral de esgotamento sanitário 
ou fossa séptica. 

Famílias Conviventes ou Famílias 
Conviventes Secundárias: são 
constituídas por, no mínimo, duas pessoas 
ligadas por laço de parentesco, dependência 
doméstica ou normas de convivência, e que 
residem no mesmo domicílio com outra 
família denominada principal. Apenas 
aquelas que têm intenção de constituir 
domicílio exclusivo são consideradas déficit 
habitacional. 

Coabitação Familiar: compreende a soma 
das famílias conviventes secundárias 
(apenas aquelas que têm intenção de 
construir domicílios exclusivos são 
consideradas déficit habitacional) e das que 
vivem em domicílios localizados em 
condomínios – exceto os cedidos por 
empregador. 

Habitações Precárias: conceito que 
contabiliza os domicílios improvisados e os 
domicílios rústicos, considerando que 
ambos caracterizam déficit habitacional.  

Cobertura Inadequada: domicílio com 
paredes de alvenaria inadequada e 
cobertura de zinco, palha, sapê, madeira 
aproveitada ou outro material que não seja 
telha, laje de concreto ou madeira 
aparelhada. 

Inadequação de Domicílios: reflete 
problemas na qualidade de vida dos 
moradores. Não estão relacionados ao 
dimensionamento do estoque de habitações 
e sim às suas especificidades internas. 

Cômodos: domicílios particulares 
compostos por um ou mais aposentos 
localizados em casa de cômodo, cortiço, 
cabeça - de – porco etc.  

Inadequação Fundiária Urbana: situação 
onde pelo menos um dos moradores do 
domicílio declara ter a propriedade da 
moradia, mas informa não possuir a 
propriedade total ou parcial do terreno ou a 
fração ideal de terreno (no caso de 
apartamento) em que ela se localiza. 

Déficit Habitacional: noção mais imediata e 
intuitiva de necessidade de construção de 
novas moradias para a solução de 
problemas sociais e específicos de 
habitação detectados em certo momento. 

Inexistência de Unidade Sanitária 
Domiciliar Exclusiva: domicílio que não 
dispõe de banheiro ou sanitário de uso 
exclusivo. 
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Densidade Excessiva de Moradores por 
Dormitório: Quando um domicílio apresenta 
um número médio de moradores superior a 
três por dormitório. 

Ônus excessivos com Aluguel: 
corresponde ao número de famílias urbanas, 
com renda familiar de até três salários 
mínimos, que moram em casa ou 
apartamento e despendem mais de 30% de 
sua renda com aluguel. 

Domicílios Improvisados: locais 
construídos sem fins residenciais que 
servem como moradia, tais como: barracas, 
viadutos, prédios em construção, carros 
etc.). 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI, 2010). 

 

No quadro a seguir serão pontuados os conceitos de déficit habitacional e 

inadequação de domicílios, bem como serão descritos os componentes que 

constituem os dois conceitos. 

 
Quadro 6 – Metodologia de cálculo do déficit habitacional e da inadequação de domicílios – 

2008 

ESPECIFICAÇÃO COMPONENTES DETALHAMENTO 

 
 
 
 
 
 

DEFICIT 
HABITACIONAL 

 
 
 
 

a) Habitações Precárias 
     - Domicílios rústicos; 
     - Domicílios 
improvisados. 

 Cálculo para áreas: 
 Urbana 

- Total; 

- Aglomerado rural 
de extensão 
urbana. 

 Rural (à exceção 
do componente c). 

 Aglomerados 
subnormais. 

 Cálculo por faixa de renda 
familiar em salários 
mínimos para áreas 
urbanas. 

b) Coabitação Familiar 
     - Cômodos alugados, 
cedidos e próprios; 
     - Famílias conviventes 
secundárias com intenção de 
constituir domicílio exclusivo. 

c) Ônus excessivo com 
aluguel. 

d) Adensamento excessivo 
de moradores em domicílios 
alugados.  

 
 
 
 
 
 

INADEQUAÇÃO DE 
DOMICÍLIOS 

 
 
 
 

a) Adensamento excessivo 
de moradores em domicílios 
próprios. 

 Cálculo para áreas: 
 Urbana 

- Total; 

- Aglomerado rural 
de extensão 
urbana. 

 Aglomerados 
subnormais. 

 Cálculo por faixa de renda 
familiar em salários 
mínimos para áreas 
urbanas. 

 

b) Carência de serviços de 
infraestrutura (energia 
elétrica, abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, 
coleta de lixo). 

c) Inadequação fundiária 
urbana. 

d) Inexistência de unidade 
sanitária domiciliar exclusiva. 

e) Cobertura inadequada. 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI), 2010. 
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Conforme se pode verificar, considerando estudos realizados pela Secretaria 

Nacional de Habitação (SNH), órgão do Ministério das Cidades: 

 
[...] o conceito de déficit habitacional utilizado está ligado diretamente 
às deficiências do estoque de moradias. Engloba aquelas sem 
condições de ser habitadas em razão da precariedade das 
construções ou do desgaste da estrutura física, elas devem ser 
repostas. Inclui ainda a necessidade de incremento do estoque, em 
função da coabitação familiar forçada (famílias que pretendem 
constituir um domicílio unifamiliar), aos moradores de baixa renda 
com dificuldade de pagar aluguel e dos que vivem em casas e 
apartamentos alugados com grande densidade de pessoas. Inclui-se 
ainda nessa rubrica a moradia em imóveis e locais com fins não 
residenciais. O déficit habitacional pode ser entendido, portanto, 
como déficit por reposição de estoque e déficit por incremento de 
estoque (BRASIL/SNH, 2009, p. 16). 

 

Essa classificação ora mencionada engloba, subjetivamente, dois tipos de 

percepção: o fato de que existe no país um déficit qualitativo (por reposição de 

estoque) e um quantitativo (por incremento de estoque). A SNH definiu ainda o 

conceito do que seria o déficit por reposição de estoque como sendo:  

 
[...] os domicílios rústicos, aos quais deveria ser acrescida parcela 
devida à depreciação dos domicílios. Tradicionalmente, utilizando o 
conceito do IBGE, os domicílios rústicos são aqueles sem paredes 
de alvenaria ou madeira aparelhada. Em decorrência das suas 
condições de insalubridade, esse tipo de edificação proporciona 
desconforto e trazem risco de contaminação por doenças aos seus 
moradores (BRASIL/SNH, 2009, p. 16).  

 

Com relação ao déficit por incremento de estoque, o mesmo estudo definiu 

como sendo “os domicílios improvisados, parte da coabitação familiar e dois tipos de 

domicílios alugados: os fortemente adensados e aqueles em que famílias pobres 

(renda familiar até três salários mínimos) pagam 30% ou mais da sua renda para o 

locador” (BRASIL/SNH, 2009, p. 17). 

No tocante à complexidade e à dificuldade para se apurar e mensurar com 

exatidão a depreciação de domicílios, estudos realizados pela FJP (2012) discutem 

a seguinte questão:  

 
Em razão de a depreciação de domicílios ser um indicador 
impossível de calcular e até que se possa vislumbrar a superação 
dessa dificuldade, a separação conceitual em déficit por reposição de 
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estoque e déficit por incremento de estoque possui pouca relevância 
do ponto de vista dos cálculos. Metodologicamente, ela permanece 
uma distinção importante. No entanto, foi retirada do quadro-síntese 
de modo a tornar mais clara a apresentação do que de fato é 
calculado. Nesse sentido, vale destacar o conceito de habitações 
precárias, que considera os domicílios rústicos e os domicílios 
improvisados no seu cálculo, uma vez que faz sentido refletir sobre 
ambos esses componentes de maneira conjunta (FJP, 2012, p. 13). 
 

Pelas definições ora apresentadas, nota-se a complexidade dos conceitos 

relacionados tanto ao déficit habitacional quantitativo, bem como ao qualitativo que 

está ligado diretamente à reposição do estoque de moradias. 

 

 

3.3 BREVE HISTÓRICO DA ZONA NORTE DE NATAL 

 

 

Apesar de a história de Natal remeter à construção da Fortaleza da Barra do 

Rio Grande, depois nomeada Forte dos Reis Magos, passaram-se três séculos de 

baixo crescimento populacional e econômico até Natal deixar de ser uma cidade 

provinciana do nordeste brasileiro para se tornar uma moderna capital da região. 

Considerando a importância geopolítica e logística da cidade, o seu 

desenvolvimento se deu de forma mais acentuada apenas no pós Segunda Guerra 

Mundial, com a construção das bases aérea e naval, bem como com a vinda de 

grandes contingentes de militares brasileiros e aliados durante o período. 

Quanto ao início da formação da Zona Norte, está relacionado com a 

existência de poucos núcleos urbanos ligados às cidades de São Gonçalo do 

Amarante e Extremoz. Os dois principais agrupamentos eram: um na margem 

esquerda do Potengi, conhecido como Aldeia Velha por causa do agrupamento de 

potiguares, sendo hoje a região onde se localiza Igapó; e o outro, nos arredores da 

praia da Redinha. 

Desde o século XVII, o distrito da Redinha já era ocupado por pescadores 

que usufruíam de uma região de estuário, um espaço de imensa riqueza de fauna e 

de flora, mantendo, durante quase três séculos, uma região autônoma pertencente 

de forma administrativa ao município de São Gonçalo do Amarante, chegando ao 
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século XX apenas como um pequeno povoamento. Por conseguinte, o fato de não 

ter ligação alguma com Natal fez com que o processo de urbanização dessa área se 

atrasasse muito. Apenas depois de 1943, com o Decreto Lei n. 268, de 30/12/1943, 

é que a Redinha passou a ser um bairro da capital do Estado. A incorporação fez 

com que novos investimentos fossem atraídos para a região, especialmente a partir 

de casas de veraneio. Porém, vinte anos depois, boa parte desses recursos 

transferiu-se para a Zona Sul, na região da praia de Ponta Negra (SOUZA, 2008). 

Assim como a Redinha, o bairro de Igapó pertencia a São Gonçalo do 

Amarante, sendo anexado ao município de Natal apenas com o Decreto Lei n. 981 

de 1953. Nessa época, a região era coberta por uma imensa cobertura vegetal com 

grande número de sítios e chácaras, cuja economia era movida pela agricultura e 

pesca. O comércio e a subsistência eram feitos a partir dos pequenos comércios na 

rota de passagem para outras cidades do Mato Grande, além de ser vendidos 

produtos de forma mais aleatória por toda a região. Apesar da concentração de 

terras por todo esse distrito, ele apenas começaria a se desenvolver de forma 

acentuada após a construção da ponte (DA SILVA, 2005). 

O primeiro passo para o surgimento da Zona Norte foi a incorporação dos 

dois principais povoamentos ao município do Natal, porém a dificuldade de acesso e 

a falta de rotas faziam com que esses dois centros ainda se mantivessem isolados 

da cidade. Nesse cenário, o que afastava os dois lados do Potengi não era apenas o 

baixo povoamento, ou o pouco dinamismo econômico, mas também a logística e a 

dificuldade de transporte, os quais se tornavam entraves para o seu 

desenvolvimento. Com a construção da ponte rodoferroviária, em 1969, abriu a 

oportunidade de crescimento já, de início, para o bairro de Igapó, o primeiro a ser 

beneficiado diretamente, vindo, em sequência, a urbanização e a expansão de toda 

a Zona Norte da capital, visto que o aumento da circulação de pessoas e 

mercadorias abriu uma brecha para a entrada de novos investimentos. 

O primeiro grande projeto de desenvolvimento ancorado na Zona Norte da 

Capital foi a instalação do Distrito Industrial de Natal (DIN), ainda na década de 

1970, que foi alavancado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), com o objetivo central de industrializar o Rio Grande do Norte, fazendo 

com que diminuíssem as desigualdades regionais preexistentes. O financiamento e 
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a implantação desse setor em Natal também visavam conter a grande onda de 

migração norte-sul, em busca de melhores condições de vida e oportunidades de 

emprego. 

Junto aos investimentos veio o aumento do custo da terra e um rápido 

processo de especulação imobiliária, que culminou no loteamento de várias terras 

ainda concentradas em poucos proprietários. Além disso, a transformação do bairro 

de Igapó em área urbana, a partir do Decreto 2.221 de 1974, fez com que esse 

distrito se transformasse em “área prioritária para a implantação de serviços públicos 

e para a construção de habitações populares” (CUNHA, 1987, p. 119). Em 

decorrência de todos esses fatores, o antigo espaço rural vivenciado por toda essa 

região foi sendo substituído por um ambiente urbano em constante transformação. 

Vale notar que a área do Igapó era muito mais extensa do que o espaço que 

o bairro circunscreve hoje em dia. A implantação do DIN, em 1973, fez com que 

houvesse uma rápida expansão das vias de acesso e uma reorganização da região. 

A contradição estava posta: de um lado a dinâmica imobiliária constante, que 

aumentava a renda fundiária; de outro, a necessidade de fixar trabalhadores para a 

indústria com um baixo custo salarial. Desse modo, o valor das glebas fazia com que 

se tornasse cada vez mais alto o preço da moradia, tornando-se inviável a habitação 

para a grande maioria dos operários que detinha baixa renda. Como reflexo, há uma 

expansão dos loteamentos privados para regiões mais periféricas da Zona Norte e 

uma pressão social para a queda do valor da terra, seja por aqueles que gostariam 

de usufruí-la como moradia, seja pelos novos empreendedores instalados nesse 

novo espaço urbano. 

Para garantir a implantação das indústrias e habitações, após pressões 

sociais, o governo passou a adquirir terras nessa região para a construção de 

conjuntos residenciais pela Companhia de Habitação Popular do Rio Grande do 

Norte (COHAB/RN). Além disso, outros recursos e poupanças incentivaram a 

produção do novo espaço urbano, seja o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), que se destinava a financiar moradias, seja os investimentos vindos do 

Imposto de Renda, que impulsionavam a implantação e o desenvolvimento da 

indústria. Dessa forma, o Estado não apenas garantia condições para as mudanças 

no espaço econômico em função da reprodução do capital como também gerava 
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uma estabilidade social garantindo condições mínimas para a reprodução da mão de 

obra. 

A partir de aquisições como a do loteamento Santa Catarina, adquirido de 

empresários e sitiantes, e o Panatis, que pertencia a particulares, a COHAB/RN 

passa a viabilizar diversos conjuntos habitacionais. Assim, seja por compras, seja 

por permutas, foram implantados inicialmente os seguintes conjuntos: Potengi 

(1976), Panorama I e II (1978), Soledade (1979) e Panatis I (1979), custeados com 

recursos do Banco Nacional de Habitação (BNH) (DA SILVA, 2005). Apenas a 

perspectiva de compra da terra e a construção de equipamentos públicos na região 

fizeram com que o preço da terra disparasse, incentivando a renda fundiária pela 

aquisição de glebas. 

Assim como ocorreu em inúmeras regiões do país, na Zona Norte de Natal, 

pode-se perceber a influência marcante do Estado brasileiro na configuração do 

espaço com o propósito do desenvolvimento econômico e do capital. Da 

implantação do DIN à construção dos primeiros conjuntos, ele consegue amenizar 

os conflitos sociais a partir da promoção de serviços urbanos, assim como garantir a 

reprodução da mercadoria e a força de trabalho no menor custo possível, 

assegurando mais acúmulo de capital para as empresas daquela região, além de 

garantir uma boa renda a incorporadores que tinham acesso à informação e a 

fundos para garantir uma alta renda a partir da especulação fundiária. 

Apesar de o Estado ser o propulsor da transformação do espaço na Zona 

Norte, a insuficiência da política habitacional faz com que outros atores tornem-se 

protagonistas e produtores do seu próprio espaço e moradia. A partir de uma rede 

de atores, esse ambiente urbano passa a ser modificado. Entre os principais 

agentes, podem-se destacar as imobiliárias, que incorporam grandes porções de 

terras e a loteiam; os bancos e financiadores, que viabilizam os empreendimentos a 

partir de longas prestações; e moradores, que constroem as casas por meio de 

profissionais ou da autoconstrução (DA SILVA, 2005). 

Por fim, vale destacar os períodos de estiagem como momentos de intensa 

migração para a capital, sendo a Zona Norte o caminho para grandes contingentes 

de migrantes. A instalação das indústrias ao longo da estrada da Redinha e os 
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diversos conjuntos habitacionais fizeram com que boa parte dessas famílias, vindas 

do interior do Rio Grande do Norte, viesse parar na Zona Norte da cidade. 

Da Silva (2005) destaca que o Rio Grande do Norte foi um dos estados 

brasileiros que mais se beneficiou com a política de habitação nacional. A partir de 

construções como as rodovias e a base aérea, o que se pode constatar é que o 

crescimento populacional foi intenso causando um enorme déficit habitacional, 

contido de forma branda por essas políticas de moradia. Desse modo, o BNH 

construiu no RN cerca de 51.870 unidades habitacionais (DA SILVA, 2005), sendo 

39 mil apenas na capital. A COHAB foi a responsável pela maioria dessas 

habitações (62%), e o Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais 

(INOCOOP), pelo restante das construções. 

No tocante ao apagão na política habitacional brasileira de meados da 

década de 1980, também atingiu o Rio Grande do Norte. Nesse sentido, a crise da 

dívida e a falta de recursos previstos para essa área, assim como a estagnação do 

mercado imobiliário, fizeram com que os projetos de moradias populares parassem. 

É nesse momento que se fecha o BNH e, como consequência, a Caixa Econômica 

Federal passa a ser o protagonista do financiamento da moradia no país.  

Ademais, a queda na economia também atingiu inúmeras empresas na 

região que começaram a passar dificuldades e, por essa razão, tomaram a iniciativa 

de se reestruturar. Apesar dessas dificuldades, a Zona Norte de Natal continuava a 

crescer, fazendo com que o déficit habitacional apenas se ampliasse. Em um 

momento como esse, loteamentos com pequenos terrenos e a autoconstrução 

passaram a ser a regra para toda a região, além disso, o setor de serviços passou a 

ganhar mais dinamismo com a migração. 

A construção de principal impacto ainda na década de 1980 foi o Hospital 

Santa Catarina, hoje Hospital Doutor José Pedro Bezerra, que, apesar de ser 

inaugurado em 1985 no governo de José Agripino, conseguiu funcionar plenamente 

apenas em fevereiro de 1986. Além de um grande impacto social, por ser um 

equipamento público de saúde capaz de atender diversos níveis de complexidade, 

também foi capaz de criar novas centralidades e dinamizar economicamente toda a 

região. Por conseguinte, o preço da terra em todo o seu entorno disparou, assim 
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como o bairro do Potengi passou a ter Índice de Qualidade de Vida (IQV) muito 

maior do que os outros bairros da Zona Norte, como mostra Barroso (2003). 

Apesar da existência de programas como Crescer e Capital, que buscavam 

melhorar a infraestrutura e as condições de emprego e moradia, na metade dos 

anos 1980, foi o projeto Teto Novo (1987) que buscou integrar ações dos programas 

anteriores a fim de eliminar as favelas e melhorar a qualidade de vida nos 

loteamentos mais precários. Os programas Cheque Moradia e Cheque Reforma são 

exemplos de recursos destinados a garantir melhores condições às famílias que 

viviam em situações precárias de moradia. 

A esse respeito, cabe uma reflexão da importância do papel desenvolvido 

pelo BNH enquanto política habitacional, “desde o golpe militar de 1964 e o seu 

papel na produção do espaço urbano, foram quase cinco milhões de unidades 

habitacionais” (BONDUKI, 1998, p. 318) construídas, número capaz de suprir um 

contingente importante de pessoas, mesmo que insuficiente, para resolver a 

problemática do déficit habitacional em nosso país.  

Na Zona Norte de Natal não foi diferente. Mesmo que não tenha sido 

organizado o espaço urbano apenas na forma de conjunto, o poder público foi 

responsável pelo financiamento de quase toda moradia nessa região (DA SILVA, 

2005). A importância desse investimento e a mudança dessa região da capital 

potiguar podem ser demonstradas a partir dos dados censitários do IBGE, que 

destacam, em 1980, a ZN com apenas 40 mil habitantes. Trinta anos mais tarde, 

segundo o Censo (IBGE, 2010), sua população havia crescido quase oito vezes 

mais, alcançando o patamar de 303.453 habitantes. 

Em 2014, a população da Zona Norte está distribuída nos seguintes bairros: 

Igapó, Potengi, Redinha, Pajuçara, Lagoa Azul, Nossa Senhora da Apresentação e 

Salinas. A região conta com os quatro bairros mais populosos de Natal, sendo o 

bairro de Nossa Senhora da Apresentação o maior deles, ressaltando ainda sua 

urbanização recente, visto que o primeiro conjunto habitacional desse bairro, o 

Parque dos Coqueiros, foi urbanizado apenas em 1990. 

Além disso, pode-se dividir o desenvolvimento da Zona Norte em dois 

períodos, a partir da implantação dos conjuntos habitacionais. Um primeiro marcado 

pelo final da década de 1970 e meados dos anos 1980, no qual o BNH e a 
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COHAB/RN foram protagonistas; e um segundo momento, que é pós anos 1990, no 

qual a Caixa Econômica Federal e o INOCOOP passaram a assumir um controle 

mais efetivo. Apesar do protagonismo do Estado na produção da moradia, poucos 

são os conjuntos que contam com total legalização. O único bairro que detém um 

número significativo de conjuntos legalizados é o bairro do Potengi. Nessa 

perspectiva, a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte 

(DATANORTE) fez um levantamento dos principais conjuntos habitacionais e os 

seus anos de consolidação, conforme apresentado no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Conjuntos Habitacionais da Zona Norte de Natal (1976-2003) 
 

Potengi Pajuçara 

Potengi (1975) 
Panorama I e II (1975 - 1978) 
Soledade I e II (1978) 
Panatis I, II e III (1979) 
Apern I e II (1980 - 1982) 
Promorar (1981) 
Santa Catarina (1982) 
Santarém (1981) 

Morada CNB (1984) 
Pajuçara (I e II) (1984 - 1988) 
Vista Verde (1990) 
Além Potengi (1990) 
Novo Horizonte (1990) 
Parque das Dunas (I/VI) (1990) 
Vila Verde (I e II) (1990) 
Morada Alvorada (1991) 
Nova República (1991) 
Brasil Novo (1991) 
João Paulo II (1991) 

Redinha Nossa Senhora da Apresentação 

Jardim das Flores (2003) 
Habitacional do EPRECON** 
Raio de Sol** 
Casa Nova/Niterói (1982) 

Parque dos Coqueiros (1990) 
Icapuí (1990) 
Planície das Mangueiras (1990) 
Alameda das Fronteiras (1991) 
Alvorada IV (1995) 
IPE (1982) 

Lagoa Azul Igapó 

Eldorado (1990) 
Nova Natal (1981) 
Gramoré (1981) 
Cidade Praia (1984 - 1988) 

Igapó I, II, III, IV (1977 - 1983) 
Cidade do Sol I e II (1982 - 1983) 
Manoel Leopoldo* 

Fonte: DATANORTE, 2003 - Elaboração: Própria 
*Não identificada a informação (1976-1984) 
**Não identificada a informação (1990-2003) 

 

Objetivando melhor entendimento sobre a distribuição e localização dos 

principais conjuntos habitacionais da nossa capital, disponibilizamos a seguir o mapa 



62 

 

 

 

 

 

 

da cidade (Figura 1), pontuando suas origens de financiamento, por meio da 

COHAB, INOCOOP e CEF. Pela distribuição, nota-se a relevância que teve a 

COHAB e o INOCOOP em relação à política habitacional de Natal. 

 
 

Figura 1 – Mapa dos Conjuntos Habitacionais com mais de 100 unidades, construídos em 
Natal, entre 1964 e 1990. 

 

 
Fonte: Medeiros (2013, p. 9.) 

 

Apesar de a construção dos conjuntos garantir no papel uma determinada 

infraestrutura urbana, na prática, esses equipamentos raramente eram construídos. 

Mesmo assim, a qualidade das habitações e do meio urbano no qual eram inseridas 

essas residências era muito superior à dos loteamentos privados, muitos dos quais 

clandestinos, que em grande medida eram abandonados pelo poder público.  
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Por conseguinte, conforme se acelerava o crescimento da Zona Norte, o 

desordenamento e a forma de loteamento ganhavam mais espaço por causa do 

déficit de habitações e a necessidade de moradias. Nesse sentido, Silva (2003, p. 

111) destaca que, “no início da década passada, os loteamentos já contavam com 

62,53% da área ocupada”. 

Inicialmente, os principais loteamentos eram realizados no entorno dos 

conjuntos, por eles deterem melhores estruturas. Porém, o aumento do custo da 

terra e a exclusão de parte importante dos trabalhadores de baixa renda fizeram 

com que fossem construídos mais distantes dos centros. A forma de se viabilizar a 

moradia com o baixo valor dos salários era a conquista da casa própria a partir de 

ocupações e de lotes mais baratos, e a forma de construção predominante era a 

autoconstrução.  

Ademais, com a abertura de inúmeras vias nessa região, houve uma 

expansão acelerada que fez com que, em pouco tempo, o número de loteamentos 

com parcelamento pequeno do solo fosse aumentando, dando a oportunidade da 

casa própria a inúmeras famílias, mesmo sem a intervenção direta do Estado. Além 

disso, fatores como o adensamento populacional, o processo de remoção de 

famílias do centro da cidade e o alto custo da terra junto com uma forte especulação 

imobiliária fizeram com que surgissem diversas favelas na Zona Norte da cidade.  

Para exemplificar um pouco essa realidade, temos o acampamento dos sem 

teto, como o que permaneceu por longo período na adjacência do conjunto Parque 

dos Coqueiros. O movimento dos sem teto também decidiu ocupar diversos terrenos 

vazios nos conjuntos Santa Catarina e Panatis, mas por ser terrenos valorizados e 

especulados, diversas famílias tiveram de ser retiradas dessas áreas. O perfil da 

população de sem tetos que habita esses espaços já mencionados é de migrantes, 

desempregados e trabalhadores informais, que não conseguiram se manter nos 

antigos aluguéis ou buscam conquistar novas oportunidades (DA SILVA, 2005). 

Por fim, é importante destacar algumas mudanças econômicas e de atuação 

do Estado no que concerne ao surgimento de infraestrutura nessa região. Nesse 

caso, o advento do neoliberalismo no início dos anos 1990 não apenas atingiu a 

forma como é feito o financiamento da casa própria mas especialmente a economia 

da Zona Norte. A falta de competitividade da indústria local e o aumento do custo da 
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terra fizeram com que inúmeras empresas fechassem e tantas outras se 

deslocassem para terrenos mais baratos em cidades vizinhas, como Extremoz, 

Macaíba e São Gonçalo do Amarante, deixando um número cada vez maior de 

moradores da região em situação de desemprego ou em ocupações muito precárias. 

Além disso, a necessidade de geração de renda na Zona Norte fez com que 

surgissem muitos microempreendimentos, como mercadinhos, bares e salões de 

beleza, sendo muitos deles edificados na própria residência (DA SILVA, 2005). 

O crescimento econômico e a dinamização da economia do Rio Grande do 

Norte, nos anos 2000, tiveram um grande impacto sobre a Zona Norte, a iniciar pela 

multiplicação dos grandes supermercados, clínicas, colégios e universidades e, em 

especial, pelo anúncio da construção do Norte Shopping, ainda em 2006, e a sua 

abertura já no ano seguinte. Três anos após, inaugurou-se mais um shopping, o 

Estação, ambos localizados na Av. João Medeiros Filho. Outro empreendimento 

comercial importante foi a inauguração do supermercado Atacadão, que consegue 

abastecer diversos mercadinhos e supermercados de pequeno e médio portes. 

Já ao final dos anos 1990, a importância que a região passa a ter para o 

município do Natal e todo Rio Grande do Norte faz com que os governos passem a 

investir na criação de equipamentos públicos. Pode-se destacar inicialmente a 

construção do Hospital Maria Alice Fernandes (HMAF), ainda em 1999, que buscou 

suprir uma demanda médico-pediátrica na região. Porém, foi com o aumento da 

arrecadação dos anos 2000 que importantes infraestruturas públicas passaram a 

mudar o espaço da região, impactando diretamente na formação de novas 

centralidades na Zona Norte e reinventando o espaço urbano nessa região. É o caso 

do Ginásio Nélio Dias (2008), no bairro Lagoa Azul; do Hospital Municipal da Mulher 

Dr. Leide Morais (2008), no Bairro Potengi; e mesmo da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), no Pajuçara (2010). Ademais, a inauguração do aeroporto de 

São Gonçalo do Amarante, no ano de 2014, deverá causar um grande impacto na 

região pela proximidade e suas consequências, especialmente na mobilidade 

urbana. 

Como se pode notar, a Zona Norte de Natal é um espaço de urbanização 

muito recente que vem se transformando de forma acentuada nos últimos 20 anos, 

com um protagonismo enorme do poder público. As rápidas transformações desse 
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espaço, com a instalação de novos equipamentos públicos de saúde, investimentos 

em educação e as novas formas de ocupação do solo, e ainda a valorização de 

novas áreas como a verticalização de alguns centros, fazem com que muito ainda 

tenha de ser investigado na região, sendo necessária a manutenção de estudos 

aprofundados sobre a dinâmica socioeconômica e do mercado imobiliário dessa 

região. 

 

 

3.4 IMPORTÂNCIA DA PESQUISA DO DÉFICIT HABITACIONAL NA ZONA NORTE 

DE NATAL 

 

 

Documentos importantes, como o “Projeto Natal 2015”, elaborado pela 

prefeitura municipal do Natal no ano 2000 – documento multidisciplinar que 

pretendia lançar as “Bases Referenciais para o Planejamento Estratégico da Região 

Metropolitana de Natal” – o Plano Estratégico Natal 3º Milênio (1999), o Plano 

Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais (PEMAS 2000/2001) e o 

Código de Obras (2004) reafirmam o público-alvo das políticas habitacionais de 

interesse social como sendo aquelas populações que possuem renda de até 3 

salários mínimos.  

Por oportuno, pretendemos apresentar reflexões sobre as políticas de 

habitação de interesse social em Natal, a partir da situação de moradia das 

populações empobrecidas da cidade, com ênfase para os princípios da função social 

da propriedade, previstos no Plano Diretor de Natal, de junho de 2007 e que deveria 

ter sido revisado quatro anos após, ou seja, até junho de 2011, o que não aconteceu 

até os dias de hoje (início de 2015). O atual Plano Diretor dispõe de importantes 

instrumentos que podem e devem ser colocados em prática, mas mesmo com atraso 

superior a dois anos em sua revisão, ainda não foi concluída a regulamentação das 

cinco Zonas de Proteção Ambiental. 

Por ocasião da revisão do Plano Diretor, faz-se necessária uma visão interna 

e externa da cidade. Nesse sentido, tona-se imprescindível realizar ajustamentos à 

política urbana e à integração do Plano Diretor com os outros planos, como o 
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hidrográfico, o sanitário e o de mobilidade urbana, por exemplo, tudo precedido de 

amplo debate com a sociedade, conforme prevê o Estatuto das Cidades; sendo 

necessária ainda ampla fiscalização para que, ao final, a Câmara Municipal não 

aprove um instrumento duvidoso, “viciado” ou suspeito de favorecimento, em 

detrimento das necessidades da população no tocante às suas condições de 

habitabilidade. 

Por essa razão, este trabalho tem como objetivo central traçar um perfil do 

déficit habitacional na Zona Norte de Natal, em um país em que as políticas sociais 

das cidades pouco oferecem em termos de propostas e projetos voltados à melhor 

qualidade de vida da população. Nesse sentido, os resultados evidenciam mais 

concentração econômica em pequena parcela da sociedade brasileira. A esse 

respeito, Viana (2006, p. 12), com base em dados da FJP, demonstra que:  

 
O déficit habitacional básico de Natal é de 24.848 domicílios que 
corresponde a 13,7% do total dos domicílios particulares 
permanentes. Distribuídos por componente da seguinte forma: 
23.857 (96%) domicílios em coabitação familiar, 587 (2,4%) 
domicílios improvisados e 404 (1,6%) domicílios rústicos. 

 

Em relação às regiões administrativas norte e oeste de Natal, elas trazem o 

maior número de unidades domiciliares em coabitação familiar ou improvisados, 

chegando a quase sete mil em cada uma delas, sendo a região norte em maior 

quantidade (VIANA, 2006). Daí a preocupação aqui apresentada em estudar a 

região de Natal que é mais afetada no déficit habitacional. 

Entende-se por importante e fundamental esta pesquisa, considerando-se 

que o déficit habitacional – referindo-se a um direito garantido constitucionalmente – 

é resultante da ineficácia do Estado que não consegue responder objetivamente ao 

processo de urbanização acelerado que tem se tornado mais visível, transformando 

as principais cidades em verdadeiros “enclaves fortificados”, com os condomínios 

vistos como separados da cidade, como mundos à parte da vida pública 

(CALDEIRA, 2000). As residências são quase clubes particulares, apesar do uso 

dos serviços ser muito baixo, servindo mais para ostentação (CALDEIRA, 2000). 
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Se considerarmos que o crescimento urbano é o aumento proporcional da 

população urbana em relação à população rural, o Brasil somente se tornou um país 

urbano em meados da década de 1960, conforme gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1 – Evolução da população urbana e rural no Brasil 
 

 

 

Nesse processo de urbanização, somente na segunda metade do século XX, 

o Brasil tornou-se um país urbano, ou seja, mais de 50% de sua população passou a 

residir nas cidades. Mesmo assim, é possível sanar as consequências do processo 

de urbanização a partir do planejamento estratégico e orçamentário, combinado com 

ações incisivas centradas na realidade e nos meios objetivos disponíveis. 

 

 

3.5 PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM NATAL 

 

 

O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) constitui-se 

instrumento de articulação da política habitacional e de controle, monitoramento, 

avaliação de seus resultados e indicadores que caracterizam os instrumentos de 

planejamento e gestão habitacionais. Como elementos de referência para a 



68 

 

 

 

 

 

 

elaboração e o desenvolvimento do PLHIS, têm-se a Constituição Federal, o 

Estatuto da Cidade, a Lei Federal n. 11.124/05 (que cria o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social – SNHIS e o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social – FNHIS), e o Plano Diretor do Município. 

Em geral, é a partir da elaboração do PLHIS que municípios e estados 

consolidam, em nível local, a Política Nacional de Habitação, de forma participativa e 

compatível com outros instrumentos de planejamento local, como os Planos 

Diretores, quando existentes, e os Planos Plurianuais Locais. A lei que institui o 

SNHIS prevê, em seu Art. 12, que os estados e municípios, ao aderirem ao Sistema, 

comprometem-se a elaborar seus respectivos planos locais. A apresentação do 

PLHIS é condição para que os entes federados acessem recursos do FNHIS.  

Observando a dificuldade de os estados e municípios cumprirem seus 

prazos no tocante à apresentação dos seus planos locais, o Conselho Gestor 

Nacional do FNHIS, por meio da Resolução n. 48/2011, decidiu prorrogar o prazo de 

apresentação dos PLHIS, que era até 30 de junho de 2011, para o dia 31 de 

dezembro de 2012. Persistindo a dificuldade dos municípios, em fevereiro de 2013, 

o Ministério das Cidades publicou a Instrução Normativa n. 4/2013, que flexibiliza os 

prazos para a apresentação e a habilitação, em qualquer tempo, da Lei de criação 

de Conselho, do Fundo de Habitação de Interesse Social e do Plano Habitacional de 

Interesse Social (PLHIS).  

No entanto, a flexibilização dos prazos sinalizados na Instrução Normativa 

vale apenas para os municípios que não apresentam situação de desembolso. Já 

para os municípios que apresentam situação de desembolso da última parcela 

referente aos contratos de repasse ou termos de compromisso com data de até 31 

de dezembro de 2012, a elaboração e a habilitação do Plano poderão ser 

prorrogadas pelo prazo necessário para a sua conclusão, a critério da Caixa 

Econômica Federal. Mesmo considerando as prorrogações de prazos estabelecidas 

pelo Conselho Gestor no âmbito do município de Natal, o plano ainda está em fase 

de conclusão. 

Essa dificuldade se deve, em grande parte, ao fato de que o município 

encontrava-se com cinco exercícios de inadimplências junto ao Fundo Nacional de 

Habitação, algo que precede à conclusão do PLHIS. Em conversa com Homero 



69 

 

 

 

 

 

 

Grec Cruz Sá, Secretário Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e 

Projetos Estruturantes de Natal, que desde 2013 é servidor de carreira da Caixa 

Econômica Federal, foi revelado que a gestão atual conseguiu elaborar todos os 

balancetes pendentes (2008 a 2012), conforme resumo abaixo. Vale lembrar que 

cada exercício tem efeitos até junho do ano seguinte. Todos os balancetes foram 

apresentados, apreciados e aprovados pelo CONHABINS e encaminhados à Caixa 

Econômica Federal, inclusive com publicação em Diário Oficial do Município. 

 

Tabela 3 – Resumo de balancetes 2008 – 2012 

  

Exercício 2008 

QUADRO RESUMO 

Saldo Anterior 

(+) Receitas 

Recebidas 

(-)  Despesas Pagas 

Saldo Atual 

VALOR R$ 
- 

 

2.781.105,96 

(2.781.105,96) 

- 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO 

Valores Empenhados                                       13.599.129,88 
Valores Liquidados                                           3.015.701,76 
Valores Pagos                                                  2.781.105,96 
 

 
Saldo de Restos a Pagar Processados                234.595,80 
Saldo de Restos a Pagar Não Processados    10.583.428,12 

Exercício 2009 

QUADRO RESUMO 

Saldo Anterior 

(+) Receitas 

Recebidas 

(-)  Despesas Pagas 

Saldo Atual 

VALOR R$ 
 

0 

7.930.554,08 

 

(7.930.554,08) 

0 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO 

Valores Empenhados                                       3.695.906,94 
Valores Liquidados                                           2.063.067,39 
Valores Pagos                                                  1.508.803,83 
 

 
Saldo de Restos a Pagar Processados                554.263,56 
Saldo de Restos a Pagar Não Processados      1.632.839,55 

Exercício 2010 

QUADRO RESUMO 

Saldo Anterior 

(+) Receitas 

Recebidas 

(-)  Despesas Pagas 

Saldo Atual 

VALOR R$ 
 

0 

4.258.017,64 

 

(4.258.017,64) 

0 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO 

Valores Empenhados                                        2.825.409,26 
Valores Liquidados                                           1.624.617,57 
Valores Pagos                                                  1.301.228,72 
 

 
Saldo de Restos a Pagar Processados                323.388,85 
Saldo de Restos a Pagar Não Processados      1.200.791,69 

Exercício 2011 

QUADRO RESUMO 

Saldo Anterior 

(+) Receitas 

VALOR R$ 
 

0 

1.716.434,83 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO 

Valores Empenhados                                        2.825.409,26 
Valores Liquidados                                           1.624.617,57 
Valores Pagos                                                  1.301.228,72 
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Recebidas 

(-)  Despesas Pagas 

Saldo Atual 

 

(1.716.434,83) 

0 

 
Saldo de Restos a Pagar Processados                323.388,85 
Saldo de Restos a Pagar Não Processados      1.200.791,69 

Exercício 2012 

QUADRO RESUMO 

Saldo Anterior 

(+) Receitas 

Recebidas 

(-) Despesas Pagas 

Saldo Atual 

VALOR R$ 
 

0 

943.444,78 

 

(943.444,78) 

0 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO 

Valores Empenhados                                          725.784,36 
Valores Liquidados                                             611.657,33 
Valores Pagos                                                    481.741,33 
 

 
Saldo de Restos a Pagar Processados                129.916,00 
Saldo de Restos a Pagar Não Processados         114.127,03 

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes. 

 

Na gestão 2009-12, a prefeitura contratou a empresa IDESPLAN para 

elaborar o PLHIS, pois, conforme o Sistema Nacional de Habitação, os municípios 

brasileiros deveriam finalizá-los até o ano de 2008. Segundo informações da 

Secretaria de Habitação, a prefeitura não conseguiu pagar a empresa, o que 

resultou na interrupção da elaboração do plano, que consiste em três etapas, 

denominadas de produtos, a saber: 

Produto 1 – proposta metodológica com definição das linhas básicas e das 

diretrizes orientadoras para a elaboração do PLHIS, assim como para as formas de 

participação e de desembolsos financeiros dos produtos, o que foi concluído, 

segundo o secretário de Habitação. 

Produto 2 – diagnóstico do setor habitacional, que consiste no levantamento 

e na análise de dados e informações técnicas necessárias à adequada elaboração 

do plano. Nesse produto, os esforços foram direcionados para a produção de um 

documento que retratasse a realidade do setor em Natal, de modo a contemplar 

várias dimensões e inter-relações, ou seja, o diagnóstico com foco na obtenção do 

déficit habitacional e o mapeamento dos assentamentos precários. 

É exatamente nessa fase que se encontrava o município de Natal, em 2013. 

A prefeitura renovou acordo com o IDESPLAN, de modo que o objeto do trabalho foi 

apresentado pela empresa no dia 18/04/13 ao grupo de trabalho local de 

acompanhamento da elaboração do PLHIS, que foi constituído pelo prefeito, 

conforme portaria n. 024/2013, publicada no DOM de 06/04/13. Esse grupo 
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apresentou diversas observações que serão acrescentadas ao plano, de modo que 

estava prevista para acontecer no dia 21/06/13 nova reunião para apresentação 

definitiva do produto 2 ao grupo de trabalho e, como consequência, seria 

encaminhado para aprovação no Conselho Nacional de Habitação de Interesse 

Social (CONHABINS). Somente a partir da aprovação pelo conselho é que a 

empresa daria início à elaboração do produto 3. 

Conforme previsto, aconteceu a reunião acima mencionada e o produto 2 foi 

aprovado pelo CONHABINS, sem nenhum outro acréscimo, e encaminhado à Caixa 

Econômica Federal. Desse modo, a empresa está em fase de elaboração do produto 

3, o que representa a conclusão do PLHIS.  

Produto 3 – são as estratégias de ação. Nesse produto, será elaborado um 

plano de ação que irá abordar os problemas identificados no produto 2. Serão 

formuladas propostas, definindo indicadores e custos para o enfrentamento da 

problemática habitacional do município. No plano de ação constarão os seguintes 

itens, que deverão ser discutidos e pactuados com a sociedade: 

a) diretrizes e objetivos; 

b) programas e ações; 

c) metas, recursos e fontes de financiamento; 

d) indicadores; 

e) programas e ações prioritários; 

f) monitoramento, avaliação e revisão. 

Conforme o secretário de Habitação, a previsão era de que o produto 3 

estivesse pronto e aprovado pelo CONHABINS por volta do mês de julho de 2013, 

todavia, como ocorreram diversas observações no produto 2 por parte da CEF, a 

Secretaria de Habitação passou a trabalhar com previsão para conclusão do PLHIS 

por volta do final de 2013 ou início do ano seguinte. No entanto, até o final de 2014, 

ainda não foi concluído.  

Somente após esse trâmite é que o projeto segue para a Câmara Municipal 

de Natal, onde será realizada Audiência Pública e, finalmente, apresentado pelo 

Executivo Municipal o Projeto de Lei ao Legislativo de Natal. Na Câmara Municipal, 

o PL passará necessariamente pelas Comissões de Justiça e Redação Final; de 

Finanças e Orçamento e pela Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, 
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Transportes e Habitação, para somente depois ir ao plenário e, sendo aprovado, 

seguir para sansão do prefeito. 

Outra problemática diz respeito ao sorteio das unidades habitacionais 

quando da aprovação do PLHIS. Em 2009, a prefeitura contratou uma empresa para 

criar um sistema eletrônico e organizar inscrições dos interessados pela unidade 

habitacional. Segundo o secretário Homero, foram inscritas 67.000 (sessenta e sete 

mil) pessoas, mas, como a contratada não recebeu pelos serviços, desapareceu 

com todo o banco de dados. “Fato é que, este ano, ao assumir a secretaria, não 

encontrei nenhuma informação sobre as inscrições das pessoas que têm 

comprovante em mãos, com ele o sonho residencial, mas nada de banco de dados”, 

disse Homero.  

A providência tomada pela secretaria foi levar o assunto ao CONHABINS 

que decidiu cancelar todas as inscrições, resolução que foi publicada em Diário 

Oficial do Município. A partir daí, foi constituído processo administrativo, com 

abertura de licitação, na modalidade pregão, para elaboração de novo programa 

eletrônico de inscrições.  

As novas inscrições ocorreram de 10 de julho a 09 de agosto de 2013. Após 

a conclusão das inscrições, houve o sorteio das unidades pela loteria federal. As 

unidades sorteadas, todos da faixa 1, conforme a seguir, referem-se ao 

empreendimento Vivendas do Planalto 1, 2, 3 e 4, no bairro dos Guarapes, o que 

totalizou 896 (oitocentos e noventa e seis) apartamentos, sendo 356 (trezentos e 

cinquenta e seis) destinados à erradicação dos assentamentos Monte Celeste e o 8 

de Outubro, ambos na região oeste de Natal. A prefeitura entregou o 

empreendimento no dia 17 de maio de 2014, conforme Figura 2, a seguir.  
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Figura 2 – Imagem do Empreendimento Vivendas do Planalto 

 

 

Fonte: Autoria própria (2014) 

 

Esse foi o primeiro empreendimento contemplado pela faixa 1 do PMCMV 

que exige renda familiar de até R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em Natal. As 

demais unidades habitacionais serão contempladas quando forem concluídos os 

projetos habitacionais e realizadas as obras. As famílias com renda superior a esse 

valor, adquirem suas habitações do PMCMV nas faixas 2 e 3 diretamente das 

construtoras, com financiamento da Caixa Econômica Federal, pois a prefeitura só 

trabalha com a faixa 1.  

Pelas normas do PMCMV, até 50% das unidades construídas devem ser 

utilizadas para relocação (remoção de famílias para local distante) ou 

reassentamento (manutenção de famílias no lugar de origem ou no entorno). Em 

Natal, o CONHABINS definiu esse percentual em 40% para o empreendimento 

Vivendas do Planalto (356 unidades habitacionais) e também um raio de até 2,5 

quilômetros para seu entorno.  

As unidades desse reassentamento não serão objeto de sorteio, ou seja, 

serão indicadas pela Secretaria de Habitação do município por estar inseridas em 
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assentamentos precários. Dessa vez, os contemplados foram os assentamentos 

Monte Celeste e 08 de Outubro, isso porque atendem o critério de territorialidade 

orientado pelo CONHABINS, nesse caso, até 2,5 km de distância do 

empreendimento. 

 

 

3.6 METODOLOGIA UTILIZADA PARA O CÁLCULO DO DÉFICIT HABITACIONAL 

DE NATAL, CONFORME O PLHIS E DIRETRIZES DO PMCMV 

 

 

Conforme documento intitulado como Etapa 2 do PLHIS – diagnóstico do 

setor habitacional da prefeitura do Natal para o cálculo das necessidades 

habitacionais, partiu-se da metodologia desenvolvida pela Fundação João Pinheiro 

(FJP), adotada pelo Ministério das Cidades como referência básica para o 

diagnóstico nacional. Esse é outro conjunto de dados que tratou da “interligação 

entre o levantamento estatístico do IBGE, os dados obtidos em campo e as 

informações acerca dos programas, projetos e ações do município disponibilizadas 

pela prefeitura de Natal” (NATAL, 2013, p. 30). 

Desse modo, as necessidades habitacionais (NH), a partir dos dados que 

compõem o déficit e a inadequação habitacional, vão servir de parâmetro para a 

análise das condições de habitabilidade mínimas necessárias à população do 

município, especialmente das populações com rendimentos familiares iguais ou 

inferiores a 3 salários mínimos por domicílio, que no caso de Natal “corresponde a 

53,44% do total de domicílios do município”, ou seja, mais da metade dos domicílios 

de Natal é ocupado por famílias com renda de até três salários mínimos (SM) 

(NATAL, 2013, p. 94).  

Relativo aos rendimentos dos domicílios estimados por extratos de SM, 

verifica-se que Natal, tanto em número absoluto como relativo, aumentou o 

contingente de domicílios cujos rendimentos sejam de até 3 SM. “Em 2000, 

enquadravam-se nesse estrato de rendimento 73.523 domicílios; em 2010, por sua 

vez, aumentou para 125.976 domicílios”. Proporcionalmente, 53,44% dos domicílios 
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em 2010 apresentaram esse nível de renda, sendo superior aos 41,25% registrado 

em 2000 (NATAL, 2013, p. 102). 

O relatório diagnóstico apresenta as “Necessidades Habitacionais do 

Município de Natal”. Para o cálculo de todos os indicadores, foram utilizados os 

microdados do Censo Demográfico 2000 e 2010, que se constituem numa base de 

dados que permite o recorte municipal. De acordo com o Censo (IBGE, 2010), o 

município do Natal possui 41 (quarenta e um) assentamentos precários, os quais 

possuem 22.551 domicílios particulares ocupados, com 80.774 pessoas residindo. A 

quantidade de domicílios nesses assentamentos representa 9,6% do total de 

domicílios particulares permanentes existentes em Natal. 

Quanto às necessidades habitacionais apresentadas no relatório, são 

compostas pelo cálculo do déficit habitacional por incremento e pela inadequação 

habitacional de Natal. Conforme relatório, o déficit habitacional é composto pelas 

necessidades de repor totalmente as unidades precárias e atender as demandas 

não solváveis nas condições estabelecidas pelo mercado (FUNDACÃO JOÃO 

PINHEIRO, 1995 apud NATAL, 2013).  

Em síntese, o déficit habitacional considerado pela prefeitura de Natal 

engloba tanto as moradias sem condições de ser habitadas e as que precisam ser 

repostas quanto a necessidade de incremento do estoque por novas moradias, 

decorrente da coabitação familiar ou da moradia em locais destinados a fins 

residenciais, de forma improvisada, alugada ou cedida. Assim sendo, o déficit 

habitacional para o município de Natal refere-se ao incremento de estoque 

necessário para solver a necessidade de moradia mínima de sua população. 

Nesse sentido, o relatório contratado pela prefeitura de Natal aponta o déficit 

habitacional do município em 73.919 unidades, em 2010, o que representa a 

necessidade de um incremento no estoque de moradias de 31,16% em relação ao 

total de domicílios ocupados em Natal. Nesse cálculo, estão computadas todas as 

faixas de renda, ou seja, é o déficit habitacional geral na capital. Conforme relatório, 

esse percentual aumentou em relação aos anos 2000, que correspondia a 25,41% 

ou 45.151 unidades (Tabela 4).  

Como se percebe, existem incongruências entre a FJP e a prefeitura de 

Natal na totalização do déficit habitacional, mesmo considerando que as 
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metodologias gerais utilizadas são semelhantes. Ocorre que quando nos 

debruçamos no detalhamento das metodologias de cálculo, encontramos que a FJP 

se utiliza da fonte do IBGE (2010), Censo Demográfico, para afirmar que Natal tem 

um déficit habitacional total absoluto na ordem de 34.721 domicílios (FJP, 2013). 

Essa diferença se explica quando o IBGE aponta que o Manual de Delimitação dos 

Setores do Censo 2010 classifica como “aglomerado subnormal cada conjunto 

constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes” (NATAL, 2013, p. 

348). 

 

Tabela 4 – Déficit Habitacional em Natal – 2000 e 2010 

 

 

 

Ano 

 

 

Natal 

Componentes do Déficit Habitacional 

 

Total 

Domicílios 
Improvisados 

Domicílios 
Alugados e 
Cedidos 1 

Cômodos 
Alugados e 
Cedidos 2 

Déficit 
Habitacional 

Total 

 

2010 

Domicílios 
Particulares 

Permanentes 

 

237.251 

 

141 

 

73.513 

 

265 

 

73.919 

% Total  0,06 30,99 0,11 31,16 

 

2000 

Domicílios 
Particulares 

Permanentes 

 

177.665 

 

587 

 

43.934 

 

630 

 

45.151 

% Total  0,33 24,73 0,35 25,41 

 

2010 

Domicílios 
Particulares 

Permanentes 
com até 3 SM 

 

125.877 

 

98 

 

45.922 

 

205 

 

46.225 

% Total  0,08 36,48 0,16 36,72 

 

2000 

Domicílios 
Particulares 

Permanentes 
com até 3 SM 

 

73.095 

 

430 

 

21.179 

 

723 

 

22.332 

% Total  0,59 28,97 0,99 30,55 

Fonte: IBGE – Microdados Censo Demográfico 2000 e 2010 elaborado em sistema SPSS 
16.0 por Zoraide Souza Pessoa, 2012. 

 

A esse respeito, a prefeitura de Natal além de haver realizado todas as 

visitas in loco, considera como assentamento precário qualquer ocupação (irregular), 

independentemente de quantidade, de área pública ou privada, desprovida de 

infraestrutura, de titularidade e que esteja ocupando o local há, no mínimo, dois 

anos. Também vale mencionar que os dados utilizados pela prefeitura referem-se a 
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levantamento feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

(SEMURB), no ano de 2006. Esses elementos têm sido preponderantes na 

divergência de dados. 

Para os domicílios com renda familiar de até 3 Salários Mínimos (faixa 1), 

esse incremento, em 2010, é de 36,72%, totalizando 46.225 unidades; em 2000, o 

incremento era 22.332 e correspondia a uma necessidade de estoque de 30,55% 

(Tabela 4). Pode-se, então, considerar que o déficit habitacional relativo ao 

incremento de estoque, hoje necessário a Natal, é bastante demandado pelos 

domicílios de baixa renda, com rendimentos de no máximo três salários mínimos. 

Na mesma tabela, verificamos que, entre os componentes do déficit 

habitacional, “domicílios alugados e cedidos”8 é a categoria que mais influencia na 

necessidade de incremento no estoque de moradias no município, tanto nos valores 

absolutos como nos relativos. Em 2000, 24,73% dos domicílios eram alugados, 

cedidos ou sob outra condição, correspondendo a 43.934 unidades que estão 

ocupadas sob essa situação. Entre os domicílios de baixa renda, no mesmo período, 

esse índice representava 28,97% e equivalia a 21.179 unidades alugadas.  

Desse modo, esse problema dos “domicílios alugados” é o que mais 

influencia na necessidade do incremento, sendo motivado pelas desigualdades 

sociais, considerando que o Brasil é um dos países com mais concentração de 

renda do mundo, inclusive, o aluguel é também um dos fatores de lucro que contribui 

com essa concentração, ou seja, alugar contribui na manutenção da concentração 

de renda. Por esse motivo, amplia-se a necessidade de locação de imóveis 

residenciais, tendo em vista que as capitais crescem demograficamente, sem que 

esse crescimento seja acompanhado do planejamento urbano, de modo a 

contemplar suas respectivas políticas habitacionais. 

Já em 2010, os domicílios alugados, cedidos ou sob outra condição 

passaram para 73.513 unidades e representavam 30.99% dos domicílios. Avaliando 

apenas os de baixa renda, sua totalização ficou em 45.922 unidades e 

correspondiam a 36,48%. Em ambos os casos, observa-se crescimento proporcional 

de domicílios alugados, cedidos ou sob outra condição na cidade do Natal. Em 

                                                           
8 Domicílios alugados e cedidos 1: exclui os cômodos alugados e os cedidos, considerando apenas 
os domicílios alugados, cedidos e de outra forma. Cômodos Alugados e cedidos 2: exclui os 
domicílios alugados, cedidos e de outra forma. 
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números reais, em dez anos, o quantitativo de domicílios com famílias de baixa 

renda mais que duplicou, embora em níveis percentuais tenha girado em torno de 

oito por cento, ou seja, vem se ampliando a concentração de renda motivada pelo 

aluguel. 

Desse modo, considerando as necessidades habitacionais do município de 

Natal, tanto para os domicílios particulares permanentes do município como um todo 

como ainda para os com renda familiar de até 03 salários mínimos, a partir dos 

indicadores do déficit e da inadequação habitacionais apresentados, estes indicam a 

necessidade de formulação de políticas públicas específicas que deem conta das 

necessidades habitacionais aqui demandadas e suas especificidades, “seja por meio 

de programas voltados para a construção de novas unidades habitacionais, seja 

para a melhoria das existentes ou ainda, para a qualidade dos serviços e da 

infraestrutura disponível” (NATAL, 2013, p. 106). 

O Plano Local de Habitação de Interesse Social constitui-se como condição 

para os municípios receberem recursos federais para a área habitacional, 

especialmente os que são oriundos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social (FNHIS). O Programa Minha Casa, Minha Vida utiliza recursos do Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR), conforme previsto na Lei n. 11.977, de 7 de julho 

de 2009, que não traz exigência do PLHIS, ou seja, mesmo sem o plano local, o 

município pode utilizar recursos do FAR para implantar o PMCMV. 

 

Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009 
Art. 2o  Para a implementação do PMCMV, a União, observada a 
disponibilidade orçamentária e financeira: 
II – participará do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), 
mediante integralização de cotas e transferirá recursos ao Fundo de 
Desenvolvimento Social (FDS)... 

 

Conforme informou o secretário Homero, em 2014, não foi possível pleitear 

recursos do FNHIS por causa das pendências dos balancetes dos últimos cinco 

exercícios, mas a situação já está normalizada.  

Na primeira edição do PMCMV, o município de Natal não contratou qualquer 

empreendimento. Na segunda edição, o município contratou o empreendimento 

“Vivendas do Planalto”, com 896 (oitocentos e noventa e seis) unidades, no bairro 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.977-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.977-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.977-2009?OpenDocument
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dos Guarapes. Outro empreendimento contratado no final da gestão passada foi o 

“Morar Bem”, com 166 (cento e sessenta e seis) apartamentos, no bairro Pajuçara. 

Ambos totalizam 1.062 (um mil e sessenta e duas) unidades distribuídas em dois 

empreendimentos, ambos na faixa 1 do PMCMV.  

Segundo a Secretaria de Habitação, em Natal, existem cerca de 45 

(quarenta e cinco) construtoras habilitadas a contratos pelo PMCMV, por terem 

aprovadas suas análises pelos bancos. Em 2014, a prefeitura contava com 13 

(treze) projetos de empreendimentos tramitando na Caixa Econômica Federal, 

divididos em oito lotes que totalizam 1.920 apartamentos e outro lote de 5 

empreendimentos totalizando 1.880 apartamentos. A soma geral dos 13 (treze) 

projetos de empreendimentos totaliza 3.800 (três mil e oitocentas) unidades, todas 

nos Guarapes, com 8 construtoras diferentes e contemplados na faixa 1, conforme 

Secretaria de Habitação da cidade. 

Ocorre que, conforme a Portaria 168/2013 do Ministério das Cidades, os 

critérios de construção foram alterados de modo a viabilizar não apenas as 

moradias, mas também a habitabilidade. Por esse motivo, o projeto inicial foi 

reduzido em relação ao número de habitações. Esse fator também contribuiu para o 

atraso na assinatura contratual que anteriormente estava prevista para outubro de 

2013. Porém, segundo o secretário municipal de habitação de Natal, já está tudo 

aprovado no Ministério das Cidades, com nova previsão de assinatura contratual 

para o final de 2013 ou início de 2014. 

Em relação ao bloco dos outros seis empreendimentos, com 1300 (mil e 

trezentos) apartamentos, estão na Caixa Econômica Federal para análise e serão 

todos construídos na Zona Norte da cidade, nos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara. 

Conclui-se, portanto, que, em relação à política habitacional, o município de Natal 

tem acumulado sérios prejuízos por falta de planejamento, compromisso político e 

responsabilidade social, que começou pela inadimplência em relação aos balancetes 

anuais dos recursos do Fundo Nacional de Habitação, bem como pelo atraso 

sistemático na elaboração do PLHIS, chegando ao ponto de a Secretaria de 

Habitação ter sido extinta no governo passado. É importante mencionar que o fato 

de o município não ter construído nenhuma unidade na primeira edição do PMCMV, 

além de manter um ritmo muito tímido na segunda edição, é consequência da falta 
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de decisão política na priorização das ações, tendo sido fator decisivo para ampliar a 

problemática do déficit habitacional em Natal.  

 

 

3.7 CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA 

 

 

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é disciplinado pelo 

Decreto n. 6135, de 26 de junho de 2007. Ele foi regulamentado pela Portaria n. 376, 

de 16 de outubro de 2008. O CadÚnico tem por objetivo identificar todas as famílias 

de baixa renda existentes no Brasil. Para tanto, são cadastradas famílias com renda 

mensal de até meio salário mínimo per capita ou com até 3 SM de renda total por 

mês. Famílias com rendimentos superiores a esse faixa só poderão ser incluídas no 

CadÚnico se estiverem vinculadas à seleção ou ao acompanhamento de programas 

sociais implementados pela União, estados ou municípios. A finalidade central do 

CadÚnico é a obtenção do diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas, 

possibilitando a análise das principais necessidades dessas famílias, auxiliando, 

consequentemente, o poder público na formulação e na gestão de políticas voltadas 

a esse segmento da população. 

Após a coleta de dados das famílias feita por meio de preenchimento do 

formulário do CadÚnico, os cadastros são processados pela Caixa Econômica 

Federal, agente operador do Cadastro Único que, por sua vez, atribui a cada pessoa 

da família um número de identificação social (NIS). Esse número é pessoal e 

intransferível e é por meio dele que os operadores do sistema poderão localizar e 

atualizar dados das pessoas, como também verificar e realizar ações de gestão dos 

benefícios.  

Para o cadastro, as famílias disponibilizam informações como: 

características do domicílio (número de cômodos, tipo de construção, tratamento da 

água, esgoto e lixo); composição familiar (número de componentes e existência de 

pessoas com deficiência); identificação e documentação de cada componente da 

família; qualificação escolar dos componentes da família; qualificação profissional e 
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situação no mercado de trabalho; remuneração e despesas familiares (aluguel, 

transporte, alimentação e outros). 

O CadÚnico tem servido como base para diversos programas sociais, a 

exemplo do Programa Minha Casa Minha Vida, o Tarifa Social (redução na conta de 

energia), o telefone popular, a isenção nas taxas de concurso, o Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), a Contribuição 

Previdenciária como dona de casa, o Programa Universidade para Todos (PROUNI), 

a carteirinha do idoso, e outros, observados os critérios específicos exigidos para 

cada programa. Para se inscrever no Cadastro Único, você deve procurar o Centro 

de Referência da Assistência Social – CRAS ou a prefeitura de cada município. 

 

 

3.7.1 Critérios de inclusão no Programa Bolsa Família 

 

 

Para fazer parte do Programa Bolsa Família (PBF), devem ser obedecidos 

critérios nacionais. Nesse caso, faz-se necessária uma renda familiar mensal de até 

R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por pessoa cadastrada no CadÚnico. De acordo 

com o programa, essa renda familiar é calculada a partir da soma remuneratória 

mensal de todos que compõem o núcleo familiar, incluindo as aposentadorias, e 

dividindo pelo quantitativo dos membros da família, desse modo, encontrando a 

renda per capita da família.  

Quanto às famílias com renda mensal per capita entre R$ 70,01 (setenta 

reais e um centavo) e R$ 140,00 (cento e quarenta reais), só poderão ingressar no 

programa se possuírem crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos de idade, nesse 

caso, são consideradas famílias pobres. Mas, as famílias com renda per capita de 

até R$ 70,00 (setenta reais), consideradas de extrema pobreza, podem participar do 

Bolsa Família, independentemente de idade dos membros da família.  

Ainda, conforme o PBF, qualquer pessoa que se encaixe numa das faixas de 

renda acima mencionadas tem o direito de efetivar seu cadastro, sendo necessário 

apenas o título de leitor ou o Cadastramento de Pessoas Físicas (CPF). Para efeitos 

do benefício mensal no PBF, cada casal ou responsável pelo núcleo familiar, na 
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faixa de extrema pobreza, percebe o valor mensal de R$ 70,00 (setenta reais), 

sendo este considerado benefício básico. Além desse valor, é possível a inclusão 

das variáveis a seguir:  

 Na existência de crianças de 0 a 6 anos de idade, essas são 

contempladas pelo Programa Brasil Carinhoso e cada família percebe mais R$ 

70,00 (setenta reais) por criança nessa faixa etária, sendo exigida a carteira de 

vacinação atualizada.  

 Na existência de crianças de 6 a 15 anos de idade, comprovadamente 

estudando, a família tem o direito a perceber mais R$ 32,00 (trinta e dois reais) por 

criança nessa condição.  

 Já as famílias enquadradas como pobres, ou seja, com renda mensal 

per capita entre R$ 70,01 e R$ 140,00 fazem jus apenas às variáveis, com teto de 

cinco crianças na família, não percebendo, portanto, o valor correspondente ao 

benefício básico. 

 

 
3.7.2 Situação do Programa Bolsa Família em Natal 

 

 

Tendo em vista que a alimentação dos dados cadastrais é mutável por estar 

sempre em atualização, para este estudo, estamos considerando os dados 

fornecidos pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do mês de 

agosto de 2013. Nesse período, o município de Natal contava com 387.189 

(trezentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e nove) pessoas cadastradas no 

programa, sendo que apenas 282.511 (duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e 

onze) estavam com seus cadastros válidos.  

Em relação às famílias, foram cadastradas 105.674 (cento e cinco mil, 

seiscentos e setenta e quatro), mas somente 92.265 (noventa e dois mil, duzentos e 

sessenta e cinco) estavam com seus respectivos cadastros válidos. Tratando sobre 

os beneficiários ou aqueles que de fato recebem o benefício, encontramos o total de 

47.671 (quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e uma) famílias, pouco mais da 
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metade dos aptos ao programa, o que representa o quantitativo de 88.601 (oitenta e 

oito mil e seiscentas e uma) pessoas. 

 
Gráfico 2 – Demonstrativo de pessoas beneficiárias por bairros 

 

 
Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social (NATAL, 2013). 

 

Conforme verificamos, por se tratar de bairros periféricos, é visível a alta 

incidência de beneficiários no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, com 

13.285 pessoas. Os bairros de Lagoa Azul e Felipe Camarão aparecem 

praticamente empatados com 10.363 e 10.036 beneficiários, respectivamente. No 

topo da pirâmide, o bairro de Capim Macio figura no banco de dados da prefeitura 

como o de menor incidência de beneficiários do Programa Bolsa família, com 43 

pessoas. 

 
Gráfico 3 – Demonstrativo de beneficiários por faixa etária 

 

 
Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social, Natal 2013. 

 

Para este estudo, considera-se a faixa etária das pessoas responsáveis 

pelos núcleos familiares, ou os beneficiários básicos, excluindo-se, portanto, as 
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demais variáveis. Notadamente, a faixa etária de maior benefício está localizada 

entre 31 a 40 anos de idade. A partir dos 41 anos de idade, nota-se um declínio 

progressivo dos beneficiários básicos. Vale destacar, ainda, que há um beneficiário 

com 112 anos de idade e três beneficiários com apenas 16 anos de idade. 

 

Tabela 5 – Demonstrativo de Beneficiários por Região Administrativa 
  
Zona Soma de Beneficiários (%) Soma de Beneficiários (Abs) 

Leste 6,6 5.709 

Norte 50,2 43.545 

Oeste 39,8 34.510 

Sul 3,3 2.892 

Zona Rural 0,1 28 

Zona sem dados ou inválidos - 1.917 

Total Geral 100 88.601 

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social (NATAL, 2013). 

 

É notório que a Zona Norte da capital, composta por sete bairros, aparece 

no topo das pessoas que recebem o benefício do Bolsa Família, chegando a 

ultrapassar a soma de todas as outras regiões administrativas. Vale mencionar que 

essa é a maior região, tanto em extensão territorial quanto em população, o que 

contribui com a elevação desses dados, acrescentando-se que boa parte dos seus 

bairros está encravada na periferia. No outro lado, aparece a Zona Sul que 

representa apenas 3,3% das pessoas beneficiárias pelo programa, mesmo essa 

região contando com sete bairros, onde se localizam os principais hotéis, shoppings, 

restaurantes e boa parte das praias turísticas, a exemplo de Ponta Negra. 

Ao fazer o levantamento dos valores pagos a todos os beneficiários do 

programa Bolsa Família em Natal, tendo como parâmetro as planilhas da prefeitura, 

chegamos, no mês de agosto de 2013, a um montante de R$ 6.020.218,00 (seis 

milhões, vinte mil, duzentos e dezoito reais), o que representa um benefício médio 

de R$126,29 por família ou R$ 67,95 por pessoa. Nota-se, portanto, que há um 

sincronismo entre as políticas sociais compensatórias, a exemplo do Programa 

Bolsa Família, conjugadas às necessidades habitacionais de interesse social. Essa 

sincronia ocorre desde a realização dos cadastros sociais do governo federal, 

utilizado em todo o país, o que permite minimizar injustiças na distribuição dos mais 

diversos programas sociais já existentes.  
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Nesse cenário, o Cadastro Único tem sido preponderante na obtenção do 

diagnóstico socioeconômico das famílias de baixa renda, o que tem contribuído com 

o poder público na elaboração de planejamento e políticas voltadas a esse 

segmento da sociedade, a exemplo do PMCMV e do PBF. Por conseguinte, a 

inclusão no CadÚnico é uma das condições basilares para inserção no Programa 

Minha Casa, Minha Vida (faixa 1), que também exige em seu processo seletivo, a 

aprovação no Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT), para evitar que o 

mutuário possua casa própria ou financiada em qualquer unidade da federação.  

Um fator que contribuiu para esta pesquisa foram os programas sociais 

estarem interligados por meio do Cadastro Único. Tanto que quando analisamos em 

quais regiões administrativas estão concentrados os maiores números de 

beneficiários do Programa Bolsa Família, encontramos que são nas mesmas regiões 

com maior índice de assentamentos urbanizados parcialmente: regiões norte e 

oeste, respectivamente. Ao passo que essas regiões somam 90% (noventa por 

centro) do total de beneficiários do PBF em Natal, também se destacam no quesito 

assentamentos urbanizados parcialmente, conforme Gráfico 4 a seguir, objeto de 

estudo realizado pela prefeitura municipal de Natal, por meio da empresa 

IDESPLAN, contratada para elaborar o PLHIS dessa capital. 

 

Gráfico 4 – Distribuição total de assentamentos e intervenções por Zonas Administrativas 
 

 
 

Desse modo, mesmo que o objetivo específico deste trabalho esteja 

relacionado com traçar o perfil do déficit habitacional na Zona Norte de Natal, 
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verifica-se de suma importância a análise mais apurada do Programa Bolsa Família 

na cidade, especialmente pela transversalidade dos temas que se completam e 

contribuem para a compreensão do déficit. O estudo do PBF também servirá de 

base para a pesquisa de campo que será realizada a seguir. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

4.1 PESQUISA QUANTITATIVA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA EM NATAL 

 

 

4.1.1 Descrição do método 

 

 

No que se refere ao aspecto quantitativo, esta pesquisa, seguindo 

ensinamentos de Richardson (1989), caracteriza-se pelo emprego da quantificação, 

tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento dessas 

mediante técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas. Esse 

método possui como diferencial a intenção de garantir a precisão dos trabalhos 

realizados, conduzindo a um resultado com poucas chances de distorções. 

Em geral, tal como a pesquisa experimental, os estudos quantitativos guiam-

se por um modelo de pesquisa em que o pesquisador parte de quadros conceituais 

de referência tão bem estruturados quanto possível, a partir dos quais formula 

hipóteses sobre os fenômenos e situações que quer estudar. Uma lista de 

consequências é então deduzida das hipóteses.  

Nessa perspectiva, a coleta de dados enfatizou números (ou informações 

conversíveis em números) que permitiram verificar a ocorrência ou não das 

consequências, e daí então a aceitação (ainda que provisoriamente) ou não das 

hipóteses. Os dados foram analisados com apoio da estatística (inclusive 

multivariada) ou outras técnicas matemáticas. Nessa perspectiva, os tradicionais 

levantamentos de dados são o exemplo clássico do estudo quantitativo (POPPER, 

1972). 

Além disso, entre os tipos de estudos quantitativos, segundo Diehl (2004), 

podem-se citar os de correlação de variáveis ou descritivos (os quais por meio de 

técnicas estatísticas procuram explicar seu grau de relação e o modo como estão 

operando); os estudos comparativos causais (em que o pesquisador parte dos 
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efeitos observados para descobrir seus antecedentes); e os estudos experimentais 

(que proporcionam meios para testar hipóteses). No planejamento desses tipos de 

estudo, o primeiro passo a ser dado é no sentido de identificar as variáveis 

específicas que possam ser importantes, para assim poder explicar as complexas 

características de um problema (RICHARDSON, 1989).  

Quanto à coleta de dados, geralmente é realizada nesses estudos por 

questionários e entrevistas que apresentam variáveis distintas e relevantes para 

pesquisa, trazendo, geralmente, como resultado da análise amostra que pode ser 

apresentada por tabelas e gráficos. No entanto, quando for de caráter experimental, 

a pesquisa não pode possuir estudo quantitativo-descritivo (TRIPOLDI; FELLIN; 

MEYER, 1981).  

Em relação à expressão dos dados, pode ser abordada conforme Marconi 

(1982), ao revelar que devem ser expressos com medidas numéricas. Ele defende 

ainda que técnicas quânticas de análise e o tratamento dos dados apresentam 

melhor compreensão, sendo mais objetivos, dinamizando o processo de relação 

entre variáveis. Marconi (1982) também apresenta a pesquisa quantitativa como 

sendo uma semântica quantitativa conjugada com a análise de conteúdo, 

trabalhando e mensurando dados de uma base textual. 

Por essa razão, optou-se neste trabalho, por enfatizar a pesquisa 

quantitativa, a partir de procedimentos da estatística descritiva, objetivando a 

garantia da exatidão em seu resultado final, tanto que utilizou-se dessas técnicas 

para o tratamento dos múltiplos dados e informações encontrados no CadÚnico da 

cidade do Natal. Sobre a estatística descritiva “consiste na recolha, análise e 

interpretação de dados numéricos através da criação de instrumentos adequados: 

quadros, gráficos e indicadores numéricos” (REIS, 1996, p. 15). 

De modo complementar, a pesquisa qualitativa em forma de amostra piloto 

realizada in loco veio ratificar e consolidar os resultados finais.  
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4.1.2 Apresentação dos Resultados 

 

 

O estudo a seguir tem como corpus o banco de dados integral do CadÚnico 

da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS de Natal, com 

fulcro nas perguntas relacionadas com as condições habitacionais. Os dados 

oriundos dos questionários foram 100% sistematizados, considerando a realidade do 

mês de outubro de 2014, de todos os beneficiários do Programa Bolsa Família em 

Natal. Na sequência, o mesmo tratamento ocorre com um corte para a realidade dos 

beneficiários residentes na Zona Norte de Natal. 

Conforme formulário do Cadastro Único, são quinze as perguntas que têm 

relação direta com as condições habitacionais, conforme a seguir: 

  características do local do domicílio; 

  espécie do domicílio; 

  quantidade de cômodos no domicílio; 

  quantidade de dormitórios no domicílio; 

  material predominante do piso; 

  material predominante nas paredes externas; 

  existência de água canalizada; 

  abastecimento de água; 

  existência de banheiro ou sanitário; 

  escoamento do banheiro ou sanitário; 

  lixo domiciliar; 

  iluminação do domicílio; 

  calçamento/pavimentação; 

  quantidade de pessoas no domicílio; 

  quantidade de famílias no domicílio. 

Para obter a exatidão dos dados da pesquisa, trabalhamos com o método de 

contagem de casos em banco de dados no programa Microsoft Office Excel, editor 

de planilhas e gráficos. 
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4.1.3 Realidade de Natal e Zona Norte da Capital 

 

 

Os resultados dispostos a seguir tomam por base um universo de 45.404 

(quarenta e cinco mil, quatrocentos e quatro) famílias ou 100% do conjunto das 

famílias beneficiárias do PBF na capital, como também de 24.153 (vinte e quatro mil, 

cento e cinquenta e três) ou 100% das famílias beneficiárias do PBF na Zona Norte 

de Natal. Em relação às características do local do domicílio, os pesquisados 

responderam morar 100% em área urbana, conforme Gráfico 5, o que tem se 

comprovado nas pesquisas do IBGE. 

 

Gráfico 5 – Dados da característica do local do domicílio 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

No tocante à espécie do domicílio, 27.674 (vinte e sete mil, seiscentos e 

setenta e quatro) ou 61% das famílias beneficiárias de Natal afirmaram morar em 

domicílio particular permanente e apenas 1% em domicílio particular improvisado. O 

que nos chama bastante atenção é que 17.458 (dezessete mil, quatrocentos e 

cinquenta e oito) ou 38% das famílias não prestaram informações nesse quesito. 

Essa considerável falta de informações no cadastro gerou discrepância quando 

fazemos um corte em relação à Zona Norte de Natal, tanto que nessa região, foram 

23.881 (vinte e três mil, oitocentos e oitenta e uma) ou 99% das famílias 
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beneficiárias, afirmou morar em domicílio particular permanente e apenas 258 

(duzentas e cinquenta e oito), o equivalente a 1% em domicílio particular 

improvisado. Verifica-se que todas as famílias preencheram o formulário nessa 

região.  

Tanto em relação a Natal que aglomera grande número de cadastros com os 

dados da espécie do domicílio sem o preenchimento, quanto em relação à Zona 

Norte, observa-se que é muito baixo o percentual de famílias que afirmam residir em 

domicílio particular improvisado. Em ambos os casos, nenhuma família afirmou 

morar em domicílio coletivo, conforme gráfico 6. 

 
Gráfico 6 – Dados da espécie do domicílio 

 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Considerando a quantidade de cômodos no domicílio, nota-se que 23.290 

(vinte e três mil, duzentos e noventa) ou 51% do total de famílias beneficiárias do 

PBF em Natal, residem em domicílios com até quatro cômodos, ou seja, são 

residências minúsculas que podem comprometer a qualidade de vida dos seus 

moradores. Já 48% ou 21.840 famílias residem em domicílios com cinco ou mais 

cômodos. 

Considerando apenas a Zona Norte são 12.236 (doze mil, duzentos e trinta e 

seis) ou 50% do total de famílias beneficiárias do PBF que residem em domicílios 

com até quatro cômodos. Já 11.643 (onze mil, seiscentos e quarenta e três) famílias 



92 

 

 

 

 

 

 

ou 48% residem em domicílios com cinco ou mais cômodos. Fazendo um paralelo 

entre os dados, afere-se muita semelhança entre os índices no quesito pesquisado. 

Nesse quesito, apenas 1% dos questionários não foi respondido, tanto em relação a 

Natal, quanto em relação à região Norte mensurada isoladamente, conforme gráfico 

7 a seguir. 

 

Gráfico 7 – Dados da quantidade de cômodos no domicílio 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

No quesito quantidade de dormitórios no domicílio em Natal, a pesquisa foi 

prejudicada pelo grande percentual de formulários sem essa informação em Natal, 

ou seja, 21.545 (vinte e uma mil, quinhentos e quarenta e cinco) famílias ou 47% 

deixaram de responder. Mesmo assim, 21.933 (vinte e uma mil, novecentos e trinta 

e três) famílias ou 48% responderam que seus domicílios têm entre um e dois 

dormitórios. Apenas 4% respondeu a existência de três ou mais dormitórios. 

Recortando apenas a Zona Norte, verifica-se que são 21.924 (vinte e um mil, 

novecentos e vinte e quatro) ou 91% das famílias responderam que seus domicílios 

têm entre um e dois dormitórios. Em apenas 8% dos casos existem três ou mais 

dormitórios em cada domicílio pesquisado. 

Nota-se que em geral, os cadastros preenchidos por moradores da Zona 

Norte são bem mais completos, ao passo que das demais regiões existe alto índice 

de cadastros incompletos, como demonstra o gráfico 8. Mesmo assim, os dados 
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ratificam os resultados da pergunta anterior quando a maioria afirmou residir em 

domicílios com até quatro cômodos, o que provavelmente seria um ou dois 

dormitórios, um cômodo para refeição e outro para banheiro, ou ainda, um 

dormitório, um banheiro, espaço para refeição e uma sala. Desse modo, verifica-se 

que são domicílios bastante resumidos do ponto de vista do espaço físico. 

 

Gráfico 8 – Dados da quantidade de dormitórios no domicílio 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Em relação ao material predominante do piso, é bem característico saber 

que ainda existe grande incidência de piso em terra nos domicílios em Natal, 

totalizando 21.677 (vinte e um mil, seiscentos e setenta e sete) ou 48% das famílias 

que sobrevivem na poeira e no desconforto habitacional. Os domicílios com piso em 

cimento totalizam 13.496 (treze mil, quatrocentos e noventa e seis) ou 30%. A 

tipologia de piso em cerâmica, lajota ou pedra representa um universo de 9.741 

(nove mil, setecentos e quarenta e um) ou 21%. 

Em relação a esse item, os dados da Zona Norte, diferentemente dos dados 

em toda Natal, onde quase metade dos pesquisados moram em piso de terra, na 

Zona Norte, a maioria reside em domicílios com piso de cimento, ou seja, 13.492 

(treze mil, quatrocentos e noventa e duas) ou 56% das famílias. Em relação à 

moradia em piso de terra, são apenas 435 (quatrocentos e trinta e cinco) domicílios, 

o que representa um percentual de 2%; e com número bastante significativo, 9.737 
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(nove mil, setecentos e trinta e sete) famílias ou 40% afirmam morar em piso de 

cerâmica, lajota ou pedra, conforme disposto no Gráfico 9, a seguir. 

Observa-se bastante diferença entre os dados apresentados em relação a 

toda a cidade e os que foram coletados apenas na Zona Norte da capital, sem 

explicação lógica, o que pode ensejar em equívoco no preenchimento dos 

questionários. 

 

Gráfico 9 – Dados do material predominante do piso 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Concernente ao material predominante nas paredes externas, a grande 

maioria dos domicílios da capital, ou seja, 39.108 (trinta e nove mil, cento e oito) ou 

86% dos imóveis são formados por alvenaria ou tijolo com revestimento. Apenas 

3.586 (três mil, quinhentos e oitenta e seis), o equivalente a 8% dos domicílios são 

formados por alvenaria ou tijolo sem revestimento nas paredes externas. 

Em relação à Zona Norte afere-se um percentual muito semelhante aos 

dados gerais da cidade, ou seja, são 20.088 (vinte mil e oitenta e oito) ou 83% dos 

imóveis é formado por alvenaria ou tijolo com revestimento. Verifica-se que 3.586 

(três mil, quinhentos e oitenta e seis) domicílios ou 15% das unidades são formados 

por alvenaria ou tijolo sem revestimento nas paredes externas. Nota-se com base 

nos números reais que todos os domicílios com paredes externas sem revestimento 

foram encontrados na Zona Norte de Natal.  
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Gráfico 10 – Dados do material predominante das paredes externas 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Fazendo uma análise dos domicílios que têm água canalizada em Natal, 

conclui-se que 42.749 (quarenta e duas mil, setecentos e quarenta e nove) famílias, 

o equivalente a 94% possuem esse benefício, ou seja, um número expressivo de 

famílias se utiliza do sistema de água canalizada. Nesse caso, ainda existem 2.383 

(dois mil, trezentos e oitenta e três) domicílios ou 5% sem água canalizada, o que 

não deixa de ser um dado que mereça atenção do poder público. 

Nesse mesmo item recortando apenas a região Norte, conclui-se que 23.086 

(vinte e três mil e oitenta e seis) famílias ou 96% são beneficiadas com o sistema de 

água canalizada. Constata-se também que 795 (setecentos e noventa e cinco) 

domicílios, o equivalente a 3% ainda não têm água canalizada, o que denota 

razoável semelhança entre os dados da cidade como um todo e os apresentados 

apenas na Zona Norte de Natal. 
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Gráfico 11 – Domicílio com água canalizada  
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

No tocante ao abastecimento de água dos pesquisados em Natal, existem 

41.851 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e uma) famílias ou 92% que se 

utilizam da rede geral de distribuição, enquanto que apenas 6% buscam outras 

formas de garantir o abastecimento. 

Recortando dados da Zona Norte, existem 22.188 (vinte e duas mil, cento e 

oitenta e oito) famílias ou 92% que se servem da rede geral de distribuição, 

enquanto que 6% buscam outras formas de garantir o serviço. 

 

Gráfico 12 – Modo de abastecimento de água no domicílio 
 

 
Fonte: Autoria própria 
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Perguntado se no domicílio existe banheiro ou sanitário, 44.164 (quarenta e 

quatro mil, cento e sessenta e quatro) ou 97% das famílias pesquisadas em Natal 

responderam que existe banheiro ou sanitário em seu domicílio. No entanto, ainda 

existem 968 (novecentos e sessenta e oito) domicílios, o equivalente a 2% que não 

têm banheiro ou sanitário. 

Em relação à Zona Norte a pesquisa mostra que existem 23.593 (vinte e três 

mil, quinhentos e noventa e três) ou 98% das famílias pesquisadas que em seus 

domicílios existem banheiro ou sanitário. São 288 (duzentos e oitenta e oito) 

domicílios ou 1% que não tem banheiro ou sanitário. Numa análise entre os dados 

da capital e os da Zona Norte isoladamente, nota-se bastante semelhança. 

 
Gráfico 13 – Situação do banheiro ou sanitário no domicílio 

 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Perguntado sobre o escoamento do banheiro ou sanitário, 19.505 (dezenove 

mil, quinhentos e cinco) ou 43% dos natalenses beneficiários do PBF responderam 

que se utilizam de fossas rudimentares. A fossa séptica é utilizada por 13.255 (treze 

mil, duzentos e cinquenta e cinco) famílias, o equivalente a 29%. Ao passo que 

10.595 (dez mil, quinhentos e noventa e cinco) famílias ou 23% utilizam-se da rede 

coletora de esgoto ou pluvial. Embora em baixo percentual, é preocupante verificar 

que ainda existem 789 (setecentos e oitenta e nove) famílias ou 2% utilizando-se de 
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vala a céu aberto para escoar seu banheiro ou sanitário, o que pode ocasionar 

sérios problemas à saúde pública. 

Recortando a mesma pergunta somente aos beneficiários do PBF da Zona 

Norte, 11.360 (onze mil, trezentos e sessenta) famílias, o que equivale a 47% ainda 

se utilizam de fossas rudimentares. A fossa séptica é utilizada por 6.382 (seis mil, 

trezentos e oitenta e duas) famílias ou 26%. Verifica-se também que 5.164 (cinco 

mil, cento e sessenta e quatro) famílias ou 21% utilizam-se da rede coletora de 

esgoto ou pluvial. Afere-se ainda que 217 (duzentos e dezessete) famílias ou 1% 

utiliza-se de vala a céu aberto para escoar seu banheiro ou sanitário. Nota-se que 

nesse quesito, existe forte confluência dos dados comparativos entre a capital como 

um todo e os da Zona Norte em separado. 

 

Gráfico 14 – Destino do escoamento do banheiro ou sanitário 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Em relação à coleta do lixo domiciliar em Natal são 40.879 (quarenta mil, 

oitocentos e setenta e nove) entrevistados ou 90% que afirmam ser coletado 

diretamente por meio do serviço municipal, enquanto que 7% têm seu lixo domiciliar 

coletado indiretamente ou têm outro destino. Vale mencionar que 1% desse universo 

pesquisado ainda utiliza terreno baldio ou logradouro como destinação do seu lixo. 

Considerando apenas os beneficiários do PBF residentes na Zona Norte, 

22.038 (vinte e duas mil e trinta e oito) famílias, o que corresponde a 91% afirmam 
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que sua coleta é feita diretamente, enquanto que 6% indicam que o lixo domiciliar é 

coletado indiretamente ou tem outro destino. Constata-se que 2% ainda utilizam 

terrenos baldios ou logradouros como destino final do seu lixo domiciliar, conforme 

gráficos abaixo. 

 

Gráfico 15 – Forma de coleta do lixo domiciliar 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Referente à iluminação do domicílio em Natal, constata-se que 38.274 (trinta 

e oito mil, duzentos e setenta e quatro) famílias ou 84% utilizam a energia elétrica, 

com medidor próprio, enquanto que 3.347 (três mil, trezentos e quarenta e sete) ou 

7% dos domicílios ainda usam a modalidade elétrica com medidor comunitário. 

Verifica-se ainda que 2.109 (duas mil, cento e nove) famílias ou 5% utilizam a 

iluminação elétrica sem medidor. Esta última característica é mais conhecida como 

iluminação clandestina ou “gato”, o que é ilegal. 

No tocante a Zona Norte constata-se que 20.285 (vinte mil, duzentos e 

oitenta e cinco) famílias ou 84% utilizam-se de energia elétrica com medidor próprio. 

Nota-se ainda que 2.012 (dois mil e doze) domicílios ou 8% utilizam-se de medidor 

comunitário. A pesquisa ainda mostra que 1.028 (mil e vinte e oito) ou 4% das 

famílias utilizam a iluminação elétrica sem medidor. Nesse item da pesquisa verifica-

se muita semelhante entre os dados gerais da cidade como um todo em 

comparação aos números consolidados da Zona Norte. 
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Gráfico 16 – Iluminação pública no domicílio 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Na pergunta sobre calçamento ou pavimentação entre os beneficiários do 

PBF de Natal, restam-se prejudicados os seus resultados, a considerar que 21.514 

(vinte e um mil, quinhentos e quatorze) formulários, o equivalente a 47% deixaram 

de ser preenchidos nesse quesito. Mesmo assim, analisando os que responderam, 

verifica-se que 16.008 (dezesseis mil e oito) famílias ou 35% responderam que 

existe calçamento ou pavimentação total em suas ruas. Importante considerar que 

18% informaram não existir calçamento ou pavimentação ou existe parcialmente. 

Analisando apenas os beneficiários da Zona Norte, são 16.001 (dezesseis 

mil e uma) famílias ou 66% que responderam existir calçamento ou pavimentação 

total nas vias. Nota-se que 6.288 (seis mil, duzentas e oitenta e oito) famílias ou 26% 

não possuem o benefício do calçamento ou pavimentação e ainda que em 7% dos 

casos existe o benefício parcialmente, conforme gráficos a seguir. 
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Gráfico 17 – Existência de calçamento ou pavimentação 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Indagadas sobre a quantidade de pessoas no domicílio entre os 

beneficiários do PBF de Natal, 18.114 (dezoito mil, cento e quatorze) famílias ou 

40% informaram residir de duas a quatro pessoas. Nesse quesito 4.515 (quatro mil, 

quinhentos e quinze) famílias ou 10% responderam que em seu domicílio residem 

entre cinco, seis ou mais pessoas. Mais uma vez denota-se prejuízo nesse quesito 

pelo fato de 21.243 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e três) famílias ou 47% não 

haverem prestaram informações. 

Entre os beneficiários da Zona Norte existem 18.109 (dezoito mil, cento e 

nove) famílias ou 75% que informaram residir em domicílio contendo entre duas a 

quatro pessoas. Nesse item existem 4.511 (quatro mil, quinhentos e onze) domicílios 

ou 19% com cinco, seis ou mais pessoas. Importante registrar que 1.532 (mil 

quinhentos e trinta e duas) famílias pesquisadas ou 6%, informam morar sozinhas 

no domicílio. Fazendo análise, nota-se que os dados mensurados em relação à 

Natal, representam quase a totalidade dos beneficiários da Zona Norte, 

considerando o grande número de questionários sem informações nas demais 

regiões geográficas. 
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Gráfico 18 – Quantidade de pessoas no domicílio 
 

 
Fonte: Autoria própria 
 

Sobre a quantidade de famílias no domicílio, contabilizados os dados de 

Natal, 23.797 (vinte e três mil, setecentos e noventa e sete) ou 52% responderam 

que em seu domicílio reside apenas uma família. Somente 302 (trezentos e duas) 

famílias ou 1% respondeu que residem duas famílias em seu domicílio. Mais uma 

vez chama atenção o fato de 21.251 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e uma) 

famílias ou 47% haverem deixado de responder a essa informação. 

Em relação à Zona Norte são 23.788 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e 

oito) famílias ou 99% que afirmaram residir apenas uma família no domicílio. 

Somente em 1% dos casos residem duas famílias no mesmo domicílio. 

Fato curioso é que quando comparamos com os dados de toda a Natal, 

verifica-se que os números apurados na Zona Norte representam quase 100% do 

levantamento em toda a cidade, o que se conclui, em relação ao quesito quantidade 

de famílias por domicílio, que os questionários não respondidos no banco de dados 

do CadÚnico da prefeitura de Natal pertencem às demais regiões da cidade. 

Conforme se verifica no gráfico abaixo, todas as famílias da Zona Norte de Natal 

responderam a esse quesito. 
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Gráfico 19 – Quantidade de famílias no domicílio 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Pelos dados estudados e apresentados, nota-se que os beneficiários do 

PBF, a partir das informações obtidas pelo CadÚnico, compõem núcleos familiares 

com baixo número de componentes, em geral, entre duas e quatro pessoas. Nota-se 

também que os domicílios são compostos por paredes em alvenaria ou tijolos com 

revestimento, mas com poucos cômodos e que comportam apenas uma família, 

tanto que em mais de noventa por cento dos casos, considerando somente os 

cadastros preenchidos, os domicílios são formados por no máximo dois dormitórios.  

Esses dados podem evidenciar problemas relacionados às condições 

habitacionais de âmbito interno à moradia. Quanto às condições externas de 

moradia, ou aquelas que dizem respeito ao meio em que vivem essas famílias, 

denota-se a presença do Estado como agente provedor de infraestrutura básica, a 

partir da comprovação de que a maioria das famílias reside em domicílios providos 

de iluminação elétrica com medidor, coleta de lixo domiciliar direta, rede de 

abastecimento de água e calçamento ou pavimentação.  

Todavia, fator importante, e que ainda não consegue ter a ação do Estado, 

diz respeito à deficiência de rede coletora de esgotos ou pluvial, pois mais de 40% 

dos beneficiários do PBF ainda se utilizam de fossas rudimentares, que consiste em 

um modo primitivo, artesanal e que compromete a saúde da população a partir da 

poluição do lençol freático, sem falar dos prováveis inconvenientes. Vale ainda 
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mencionar que o CadÚnico não questiona sobre a modalidade da habitação, se 

própria ou alugada, o que se sugere ser incluída, a fim da obtenção de maior 

detalhamento acerca da problemática habitacional. 

A pesquisa quantitativa foi essencial para revelar a existência de falhas no 

preenchimento do cadastro, inclusive mostrando que a região norte foi a que obteve 

mais atenção por parte dos responsáveis pelo respectivo preenchimento, o que leva 

à maior mensuração e exatidão nos dados. Por se tratar de um cadastro base para 

diversos programas sociais, seu preenchimento de modo completo se enche de 

fundamental importância para a definição das políticas públicas. 

 

 

4.2 PESQUISA QUALITATIVA SOBRE CONDIÇÕES HABITACIONAIS NA ZONA 

NORTE DE NATAL 

 

 

4.2.1 Conceito e caracterização da pesquisa 

 

 

Para Minayo (2003), a metodologia qualitativa de pesquisa é o caminho do 

pensamento a ser seguido. Ela ocupa um lugar central na teoria e trata-se 

basicamente do conjunto de técnicas a ser adotado para construir uma realidade. 

Esse método diz respeito a uma atividade da ciência, que visa à construção da 

realidade, mas se preocupa com as ciências sociais em um nível de realidade que 

não pode ser quantificado, trabalhando com o universo de crenças, valores, 

significados e outros construtos profundos das relações que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis.  

Nessa perspectiva, Godoy (1995) explicita algumas características principais 

de uma pesquisa qualitativa, quais sejam:  

 
a) Considera o ambiente como fonte direta dos dados e o 
pesquisador como instrumento chave; b) Possui caráter descritivo; c) 
O processo é o foco principal de abordagem e não o resultado ou o 
produto; d) A análise dos dados é realizada de forma intuitiva e 
indutivamente pelo pesquisador; e) Não requer o uso de técnicas e 
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métodos estatísticos; f) Tem como preocupação maior a 
interpretação de fenômenos e a atribuição de resultados (GODOY, 
1995, p. 58).  

 

O mesmo autor acrescenta que a pesquisa qualitativa não procura enumerar 

e/ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise 

dos dados, mas,  

 
[...] envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares 
e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 
situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo 
a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em 
estudo (GODOY, 1995, p. 58).  

 

Na pesquisa a seguir, visitamos e aplicamos formulário com o universo de 

15 (quinze) famílias localizadas na Zona Norte de Natal, distribuídas aleatoriamente 

nos bairros de Nossa Senhora da Apresentação, Igapó e Lagoa Azul, beneficiárias 

do Programa Bolsa Família, sendo todos os endereços extraídos do CadÚnico do 

governo federal. Os formulários que foram aplicados nos dias 18, 19, 20 e 21 de 

junho de 2014 contêm basicamente os seguintes dados: identificação do domicílio, 

dados do domicílio, dados do entorno, dados da família e caracterização dos 

moradores com dez ou mais anos de idade. 

Para fins de pesquisa, não se buscou qualificar variáveis relacionadas com o 

convívio coletivo das famílias, nem o grau de comprometimento de cada uma em 

relação à sociabilidade ou ao envolvimento nas demandas comuns do local onde 

vivem, mas verificar as condições habitacionais que não se restringem ao plano da 

casa, do morar. Nesse sentido, Maricato (1997) postula que a casa não é apenas 

uma ilha isolada de cidade, a moradia é resultante de um conjunto de práticas 

sociais acumuladas histórica e, simultaneamente, é um local onde se realizam 

aprendizados indispensáveis para a produção social.  

Partindo dessa premissa, a habitação precisa estar associada, também, aos 

serviços essenciais de infraestrutura e serviços urbanos fundamentais, pois a 

moradia não se resume a termos numéricos como costuma ser tratada pelas 

autoridades e pelos promotores imobiliários.  

Nessa perspectiva, Maricato (1997, p. 42-43) acrescenta:  
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Tanto as autoridades governamentais ligadas à política de habitação 
quanto os representantes do capital imobiliário referem-se 
frequentemente à questão da habitação em termos numéricos de 
déficits ou projeções de unidades isoladas a serem construídas. Essa 
forma simplista de tratar o tema ignora que a habitação urbana vai 
além dos números das unidades. Ela deve estar conectada às redes 
de infraestrutura (água, esgoto, energia elétrica, drenagem pluvial e 
pavimentação) e ter o apoio dos serviços urbanos (transporte 
coletivo, coleta de lixo, educação, saúde, abastecimento etc.). 
  

A seguir, objetivando melhor noção da posição geográfica de Natal, bem 

como da Zona Norte, apresentaremos seus respectivos mapas em forma de 

fotografia aérea (Figuras 3 e 4). 

 

Figura 3 – Mapa da Cidade do Natal 

 
Fonte: SEMURB – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 



107 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Mapa da Zona Norte de Natal 

 
Fonte: SEMURB - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

 

Sobre a receptividade das pessoas, verificamos que majoritariamente nos 

receberam muito bem. No entanto, expressaram relativa desconfiança, não no 

tocante às questões de segurança relacionadas com o pesquisador que estava sem 

qualquer identificação aparente, mas em relação à eventual possibilidade de perder 

o benefício do Bolsa Família, tanto que ficou explícita a preocupação em omitir 

algumas informações mais estratégicas, a exemplo de detalhar seus próprios bens 

materiais. 
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Figura 5 – Fotografia de residência pesquisada 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

4.2.2 Qualidade e finalidade do domicílio 

 

 

Em relação ao domicílio, há dois pontos a ser considerados, a saber: a 

qualidade da estrutura física da construção (cobertura das paredes internas e 

externas dos domicílios) e a finalidade a que se destina que, em alguns casos, 

ocorre para além da própria residência. Segundo o Censo Demográfico (IBGE, 

2010), o crescimento nas últimas décadas do número de domicílios com paredes 

externas de alvenaria mostrou-se fundamental para a inclusão do item sobre a 

existência ou não do revestimento, uma característica que ajuda no detalhamento da 

qualidade da habitação.  

Neste estudo, objetiva-se também verificar questões relacionadas com a 

finalidade dos domicílios, no sentido de apurar, por amostra qualitativa, questões 

que envolvam seu respectivo uso e tipo de atividade desenvolvida. De igual modo, a 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA segue preocupação idêntica e destaca a 

importância, entre outros aspectos, da necessidade de reboco nas paredes, de 
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substituição ou reforço de paredes de alvenaria ou de adobe no controle da doença 

de Chagas (MANUAL..., 2003).  

No tocante à qualidade, comprova-se que todos os domicílios pesquisados 

são construções em alvenaria, com revestimentos internos e externos em reboco. 

No entanto, no quesito do escoamento sanitário, verificou-se que a maioria 

considerável das famílias ainda se utiliza de fossas sépticas. 

Verificando o regime de ocupação das moradias, comprovou-se que, na 

maioria dos casos, são residências próprias, ficando uma pequena parcela em 

regime de aluguel. Já em relação ao tipo de atividade desenvolvida para além da 

habitação, viu-se que um número pequeno utiliza seu domicílio também para 

pequenas atividades comercias como complemento da renda familiar, mas a maioria 

deles tem apenas o uso residencial.  

De modo em geral, evidencia-se que os domicílios pesquisados estão 

localizados em bairros de origens periféricas, inclusive, em alguns casos, contendo 

mais de uma residência conforme Figura 6 a seguir. Entretanto, nenhum deles se 

encontrava na condição de inadequação definida pelo IBGE, ou seja, a maioria 

absoluta dos domicílios foi enquadrada como semiadequada. Mesmo considerando 

que o universo pesquisado é formado por beneficiários do Programa Bolsa Família, 

constata-se em geral domicílios adequados para moradia. 

 

Figura 6 – Fotografia de residência pesquisada 
 

 
Fonte: Autoria própria (2013) 
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4.2.3 Acesso aos serviços públicos e programas habitacionais 

 

 

Segundo Carvalho Filho (2011, p. 297), o conceito de serviço público pode 

ser definido da seguinte forma: ''toda atividade prestada pelo Estado ou por seus 

delegados, basicamente sob regime de direito público, com vistas à satisfação de 

necessidades essenciais e secundárias da coletividade''. Trata-se de um conceito 

marcado por um sujeito estatal. Porém, a execução de determinados serviços 

públicos pode ser delegada a particulares, ressalvando que o Estado possui o poder 

jurídico de controlar, fiscalizar, alterar e regulamentar o serviço.  

Ademais, a titularidade do serviço público pertence ao Estado, ou seja, à 

União, aos estados, Distrito Federal e municípios, porém, o fato de o Estado ser o 

titular não significa que ele seja obrigado a prestá-lo. O Estado tem, sim, a opção de 

conferir a “entidades estranhas ao seu aparelho administrativo (particulares e outras 

pessoas de direito público interno ou da administração indireta delas)” (DE MELLO, 

2002, p. 608) a titularidade da prestação por meio de autorização, permissão, ou 

concessão, salvo nas situações em que o poder público detenha a exclusividade do 

serviço.  

Com fundamento da Constituição Federal, pode-se asseverar que o serviço 

público é criado por lei e sendo uma obrigação do Estado que, por sua vez, pode 

realizar a gestão de forma direta, por meio dos órgãos da Administração Pública; ou 

de forma indireta, por meio de concessão ou permissão, conforme define a 

Constituição Federal: “Art. 175 CF. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, 

a prestação de serviços públicos”.  

A partir desse conceito, verifica-se que o acesso aos serviços públicos 

(iluminação, abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo), por 

parte das famílias objeto da pesquisa qualitativa já mencionada, tem sido bastante 

considerável, ou seja, as mãos estatais têm gradativamente chegado às regiões 

distantes do centro da cidade, conseguindo atender questões diretamente ligadas à 

qualidade de vida dos que moram em áreas periféricas. Tal constatação ratifica-se à 

medida que todas as famílias pesquisadas afirmaram possuir acesso à energia 
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elétrica através de medidor individual. Elas também confirmaram, em sua totalidade, 

que têm acesso ao abastecimento de água, embora mesmo em parte menor, 

algumas delas ainda se utilizam de água a partir de ligações dos domicílios vizinhos. 

Todavia, o esgotamento sanitário ainda tem sido um serviço muito distante da 

população, tanto que cerca de dois terços desses domicílios utilizam fossas sépticas 

ou rudimentares, tendo os demais o benefício da rede pública de escoamento. 

Verificando levantamento do Censo (IBGE, 2010), pode-se identificar que 

em Natal, dos 232.937 domicílios particulares permanentes, com banheiro de uso 

exclusivo do domicílio, 82.818 desses utilizam o esgotamento por meio de fossas 

rudimentares e outros 72.654 domicílios, por fossas sépticas, ou seja, são 155.472 

domicílios na capital do estado em domicílios permanentes que ainda se utilizam de 

fossas, o equivalente a 66,74% do total. Esse dado evidencia a falta de prioridade 

dos governos em relação à política de esgotamento sanitário que, segundo definição 

da norma brasileira (NBR 9648), constitui-se como o despejo líquido formado por 

esgotos doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária 

(ABNT, 1986). 

No quesito da coleta do lixo, tomando por base o Censo (IBGE, 2010), dos 

232.935 domicílios particulares permanentes, quase todos são coletados por serviço 

de limpeza (225.267), o equivalente a 96,7%. Do montante de domicílios 

permanentes na capital, 2.217 desses têm os seus lixos queimados na propriedade 

ou ainda jogados em terreno baldio ou logradouro. Esses dados mostram a 

eficiência do poder público em relação ao serviço de coleta e destino do lixo. Nesse 

sentido, referindo-se a esta pesquisa domiciliar, das famílias entrevistadas nos 

bairros da Zona Norte de Natal, todas elas afirmam que seus lixos são coletados na 

porta, por carro da prefeitura. 

Em relação aos programas habitacionais, faz-se necessário afirmar que 

sempre caminharam a passos lentos no Brasil, embora com a devida importância em 

cada período histórico. Tivemos a experiência das COHAB e seu respectivo 

Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados (PROFILURB), criado em 1975 

com o objetivo de “fornecer condições de saneamento e infraestrutura básica, 

reservando ao mutuário a responsabilidade de construir sua habitação de acordo 

com suas disponibilidades financeiras e prioridades pessoais” (AZEVEDO; 
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ANDRADE, 1982, p. 104). Depois, criou-se, no ano de 1987, o Programa Nacional 

de Mutirões Habitacionais, da Secretaria Especial de Ação Comunitária (SEAC), que 

tinha como objetivo financiar habitações para famílias com renda inferior a três 

salários mínimos, mas também não foi muito longe. 

No Governo Collor (1990-1992), o mais importante programa habitacional 

lançado foi o PAIH (Plano de Ação Imediata para a Habitação), que propunha o 

financiamento de 245 mil habitações em 180 dias, mas não cumpriu suas metas. Já 

o governo Itamar (1992-1994) criou os Programas Habitar Brasil e Morar Município, 

que tinham como objetivo financiar a construção de moradias para população de 

baixa renda, a ser construídas em regime de “ajuda mútua”, mas também não 

prosperou, embora, com isso, tivemos importante avanço com a criação do Fórum 

Nacional de Habitação. 

No governo Fernando Henrique (1995-2002), foi publicada a Lei Federal 

10.257/2001, no início dos anos 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, um 

marco central do ponto de vista legal e basilar nas estratégias e no planejamento 

urbano das cidades, inclusive, garantindo fator relevante no processo democrático 

que são as participações sociais, sem perder de vista seu acesso universal 

(FERNANDES, 2008). 

No governo Lula (2003-2010), a principal política para a habitação foi o 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), lançado em 2009, com a meta de 

construir um milhão de moradias, totalizando R$ 34 bilhões de subsídios para 

atender famílias com renda entre 0 a 10 salários mínimos. 

Assim como nos outros grandes programas federais para a produção de 

moradia (a FCP e o BNH), a iniciativa privada é protagonista na provisão de 

habitações também no PMCMV, pois 97% do subsídio público são destinados à 

oferta e produção direta por construtoras privadas e apenas 3% a cooperativas e 

movimentos sociais (FIX; ARANTES, 2009). Esse protagonismo permitiu a 

concentração dos recursos na construção de habitações destinadas a famílias com 

renda entre 3 e 10 salários mínimos, apesar de a maior demanda por moradia ser 

das famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. 

Em resumo, o histórico das políticas nacionais para a habitação mostra 

como os principais programas nacionais tornaram o problema habitacional – uma 
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obrigação do Estado e um direito do cidadão – uma questão de mercado 

(AZEVEDO; ANDRADE, 1982), repassando para o setor privado o protagonismo na 

produção de habitações a ser financiadas. Esse modelo com perfil mercadológico 

transformou as moradias em objetos de compra e venda, com fins lucrativos, 

excluindo, como consequência, os menos favorecidos e assalariados, beneficiando, 

por sua vez, os empresários do ramo da construção civil. Essa problemática reflete-

se muito bem no resultado das quinze amostras realizadas nos três bairros já 

mencionados (Nossa Senhora da Apresentação, Igapó e Lagoa Azul). Constatou-se 

que nenhum dos domicílios foi contemplado por qualquer programa habitacional nas 

esferas federal, estadual ou municipal, o que mostra a ineficiência desses 

programas no atendimento às famílias de baixa renda. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo em evidência remete a informações que auxiliam e reforçam a 

ideia de que a cidade, por ser dinâmica e de multiplicidades, exige um processo 

contínuo de planejamento que culmine em ações políticas concretas no atendimento 

às necessidades habitacionais da população, em especial às de baixa renda. Essas 

ações passam necessariamente por políticas referentes ao uso e à ocupação do 

solo urbano, de forma integrada e sistêmica, de modo a possibilitar intervenções e 

reorganizações, principalmente nas regiões metropolitanas. Ressalta-se que 

nenhuma intervenção ou reorganização da cidade será viável se não houver 

investimento na educação da população e, como consequência, em um amplo 

processo de conscientização social. 

É notório que o déficit habitacional e a inadequação de moradias têm sido 

originados pela ocupação desordenada nos grandes centros urbanos e agudizado 

pelo crescimento populacional, em geral, produto da migração do campo para a 

cidade. Essa população migratória quase sempre tem baixo poder aquisitivo, por 

isso, acaba ocupando os arredores das grandes cidades, alimentando a esperança 

da dignidade por meio do emprego, fato que nem sempre ocorre. Esse aumento 

populacional tem dificultado as raras iniciativas de planejamento urbano. 

Além disso, as pessoas que saem do campo para a cidade procuram se 

localizar nas proximidades do trabalho ou em áreas periféricas de baixo custo 

imobiliário. Por essa razão, constroem em espaços marginais, sem infraestrutura, 

sem a devida atenção do poder público no sentido de educar sobre os reais riscos, o 

que acaba causando transtornos à cidade e aos próprios moradores. 

Vale registrar que se o poder público continuar na miopia de olhar a questão 

da habitação apenas em relação às unidades habitacionais ou ainda, priorizando a 

atividade imobiliária, jamais alcançará alternativa satisfatória para reduzir 

substancialmente o déficit habitacional, atendendo de forma apropriada às 

condições de habitabilidade da população. Ademais, a inércia do poder público vem 

justificar a importância da participação popular.  
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Nesse cenário, mesmo com a resistência por parte de muitos técnicos e 

políticos tradicionais, o Estatuto das Cidades representa uma conquista social por 

garantir legalmente a promoção do amplo debate que precede a aprovação do Plano 

Diretor que, por sua vez, deve ser o “guarda-chuva” para integrar outros planos, 

como o hidrográfico, o sanitário, a mobilidade urbana e habitacional. 

Constata-se que, historicamente, nos programas habitacionais federais, a 

exemplo do BNH – Banco Nacional de Habitação, como também no mais recente 

lançado em 2009, o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), a iniciativa 

privada e os empresários da construção civil têm sido bastante beneficiados a partir 

dos subsídios públicos, o que tem permitido a concentração dos recursos na 

construção de habitações destinadas a famílias com renda entre 3 e 10 salários 

mínimos, mesmo considerando que a maior demanda por moradia concentra-se em 

famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. 

Em Natal, há prejuízo na resolução do déficit habitacional por considerar que 

até o presente momento (fevereiro de 2015), considerando todas as prorrogações do 

Conselho Gestor Nacional, o município ainda não concluiu o Plano Local de 

Habitação de Interesse Social – PLHIS, condição que legalmente impediria de 

receber recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS do 

governo federal, apesar de que com o advento do PMCV os recursos são 

disponibilizados diretamente a este fim. De todo modo, é inegável o prejuízo inerente 

a um planejamento a curto, médio e longo prazos, inclusive para a utilização de 

recursos financeiros advindos do próprio município e do governo estadual. O 

prejuízo habitacional mencionado se comprova com a ampliação do déficit 

habitacional na cidade, tanto que, conforme dados do IBGE, os censos 

demográficos concluíram que o déficit básico no ano 2000 representou 14% (ou 

24.848 domicílios). Dez anos depois, em 2010, ficou em 14,7% (ou 34.721 

domicílios), ou seja, uma progressão em relação ao crescimento vegetativo da 

população. 

Nota-se que se esse tema continuar sem ter a devida prioridade por parte do 

poder público, é improvável que o município alcance a meta estabelecida pelo Plano 

Nacional de Habitação, do Ministério das Cidades, que prevê zerar o déficit 

habitacional por novas moradias e inadequação habitacional até o ano 2023.  
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No tocante aos beneficiários do PBF em Natal, o ápice em relação à faixa 

etária ocorre entre 31 e 40 anos de idade e no que se refere às áreas geográficas da 

cidade, a Zona Norte é a que tem o maior número de beneficiários, com 43.545 

(50,2%), o que representa a maioria dos beneficiários de toda a capital. Nesse 

mesmo quesito, a Zona Sul é representada por 2.892 (3,3%), o que reflete o 

contraste social entre as duas regiões. 

Comprova-se ainda a existência de uma relação direta entre os beneficiários 

do PMCMV e os do PBF, pois ambos se alimentam das informações do CadÚnico, 

que é condição imperativa no processo seletivo dos programas mencionados. Esse 

sincronismo comprova-se quando se concentram na mesma Zona Norte o maior 

número de beneficiários do PBF e o maior índice de assentamentos urbanizados 

parcialmente. O mesmo sincronismo ocorre em relação à Zona Oeste. Nesse caso, 

conclui-se que o cálculo do déficit habitacional em Natal e seu detalhamento por 

regiões e bairros passa necessariamente pela exegese no CadÚnico. 

Ademais, o Cadastro Único do governo federal, se preenchido integralmente 

e com a devida atenção tem se mostrado fundamental para a obtenção do 

diagnóstico socioeconômico das famílias de baixa renda. Ele serve como balizador 

para o poder público planejar suas políticas e ações, visto que o Cadastro é 

responsável por centralizar dados de todos os municípios num só sistema nacional 

de informações. 

Na pesquisa qualitativa, objeto do estudo que contemplou somente usuários 

do PBF da Zona Norte da cidade, verifica-se a boa receptividade dos pesquisados 

em relação aos pesquisadores, no entanto, constata-se muito medo de perder o 

beneficio compensatório do PBF. Outra constatação da pesquisa refere-se às boas 

condições aparentes de infraestrutura dos domicílios pesquisados, em especial aos 

revestimentos internos e externos, fato comprovado em ambas as pesquisas 

apresentadas. Mesmo a pesquisa qualitativa sendo realizada em bairros periféricos 

e com exclusividade junto aos beneficiários do PBF, nenhum dos domicílios 

encontra-se em condições de inadequação, mas na condição de semiadequados, 

conforme conceituação do IBGE. 

Quando analisamos a pesquisa quantitativa sistematizada em todo o 

CadÚnico, ou seja, em 100% das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, 
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ratifica-se a pesquisa qualitativa, mesmo esta tendo sido feita com pequena 

amostra. Como resultado, no que concerne ao material predominante dos domicílios, 

majoritariamente são feitos em alvenaria. A mesma majoritariedade ocorre em 

relação à tipologia da ligação de energia elétrica, o abastecimento de água e a 

coleta e destinação do lixo, sendo por medidor individual, rede pública e caminhão 

da prefeitura respectivamente, fatos também comprovados em ambas as pesquisas. 

As duas pesquisas também evidenciaram que em relação ao tipo do 

escoamento sanitário, mais de dois terços dos beneficiários do PBF utilizam fossas 

sépticas ou rudimentares. Esse dado se repete na realidade de toda a cidade, o que 

aponta para a necessidade de políticas concretas de saneamento básico basilares 

para a saúde preventiva. A esse respeito, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

afirma que 88% das mortes por diarreia no mundo são causadas pelo saneamento 

inadequado, sendo que dessas mortes, 84% são de crianças. No Brasil, em 2011, 

foram 138.447 crianças menores de 5 anos (35% do total) internadas por diarreia, 

que tem sido a segunda maior causa de mortes em crianças menores de 5 anos de 

idade, segundo a Unicef. 

Nesse contexto, devemos considerar os seguintes aspectos: o Cadastro 

Único do governo federal tem como público-alvo as famílias de baixa renda; os 

beneficiários do PBF em Natal representam cerca de 11% de toda a população 

habitante da cidade; o CadÚnico apresenta alto índice de confiança em relação aos 

seus dados, por partir de formulários padronizados e preenchidos sob a 

responsabilidade da população beneficiária e também por compor plataforma 

nacional, consequentemente, distante de eventuais manipulações políticas de 

dados; o questionário do CadÚnico apresenta um rol de perguntas essenciais à 

mensuração do déficit habitacional no tocante às condições habitacionais, sendo, 

portanto, eficiente e essencial em relação à compreensão e mensuração das 

condições habitacionais das cidades e suas respectivas regiões, mas que 

infelizmente são subutilizados, ou em relação a Natal, não tem dispensado a 

atenção devida em relação ao seu preenchimento. 

Em relação às perguntas formuladas, sugere-se ainda que o CadÚnico 

inclua em seu questionário quesitos que respondam se os domicílios são cedidos, 

alugados ou financiados. 
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Por fim, ressalta-se a relevância da produção de um espaço urbano planejado 

em toda as suas nuances e complexidades, baseado na cidade como um local 

agradável de se viver, o que passa por oferecer condições dignas de moradia. Nesse 

sentido, é de fundamental importância que as políticas públicas habitacionais sejam 

eficientes, eficazes e que priorizem a população de baixa renda.  
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