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RESUMO 

 

Nas últimas décadas a Região Metropolitana de Natal (RMN), assim como em 

grande parte do Brasil, viveu um aumento do contingente populacional nas cidades e 

um crescente processo de urbanização com padrão descontínuo de expansão da 

mancha urbana. A tendência ao maior crescimento demográfico nas áreas 

periurbanas em expansão ocasionou novas formas da produção do espaço. A ávida 

procura por solo apto a implantação de moradias pelo capital imobiliário, está 

consolidando processos anteriores e gerando novas variantes na ocupação dos 

tecidos metropolitanos. Este fato nos leva a questionar: como a urbanização 

promovida pela dinâmica imobiliária residencial se materializa na (re) configuração 

da RMN? Quais as formas e os fenômenos territoriais se evidenciam neste processo 

de ocupação do solo metropolitano? De que maneira a intensidade da produção 

habitacional via Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) se insere no 

redesenho da atual estrutura física da RMN? Buscar entender a lógica ocupacional e 

o processo de espraiamento da expansão urbana por meio da produção recente de 

moradias no espaço urbano, contribuindo para a discussão de um modelo 

explicativo de configuração territorial da RMN é o objetivo geral desta tese. O 

território metropolitano foi analisado em duas escalas: a intraurbana, constituída 

pelos municípios de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, enquadrados 

nesta pesquisa como Área Metropolitana Funcional; a inter-regional, levando em 

consideração todos os municípios da RMN. Ambas as escalas foram analisadas 

buscando os momentos e condições gerais que ao longo da história do processo de 

metropolização da RMN constituídas por intervenções por parte do Estado e do 

capital imobiliário, que delinearam a fragmentação dos tecidos urbanos e as 

desigualdades socioespaciais por meio do processo que aqui está sendo 

denominado por “Urbanização Imobiliária Residencial”. 

 

Palavras-chaves : Urbanização Imobiliária Residencial. Área Metropolitana 

Funcional. Fragmentação urbana. Desigualdades socioespaciais. Programa Minha 

Casa Minha Vida. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In the last decades the Natal Metropolitan Area (NMR), as well as in much of Brazil, 

experienced a population and spatial growth in its cities through/experiencing an 

urban sprawl pattern of expansion. The trend to intensive growth in peri-urban areas 

led to new forms of production of space. The real estate search for available land for 

housing production, are consolidating old processes and generating new patterns in 

the metropolitan land fabric. This leads us to question: how is the result of the 

residential real estate dynamic in the (re) configuration of the NMR? What forms and 

territorial phenomena are evident in this spatial process of the metro area? How 

much the Minha Casa Minha Vida (MCMV) housing politic is responsible for the 

spatial changes of NMR? This research aims to understand the logic and the urban 

sprawl process analyzing/through the recent production of social housing, 

contributing with an explanatory model of spatial configuration of the NMR. The 

metro area was analyzed on two scales: the urban, including Natal, Parnamirim and 

São Gonçalo do Amarante cities, framed in this research as Functional Metropolitan 

Area; intercities, taking into consideration all the municipalities of NMR. In both 

scales there were cronologically observed the general conditions of the NMR metro 

expansion throught the state and the real estate interventions, that resulted into the 

fragmentation of the urban fabric and socio-spatial inequalities what we called here 

as “Urbanização Imobiliária Residencial”. 

 

Keywords : Urbanização Imobiliária Residencial. Metropolitan Functional Area. 

Fragmentation urban. Socio-spatial inequalities. Programa Minha Casa Minha Vida. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

• Identificando o problema e as interpretações inicia is 

 

A Região Metropolitana de Natal (RMN), assim como o Brasil, viveu, nas 

últimas décadas, um aumento crescente do processo de urbanização com padrão 

descontínuo de expansão da mancha urbana e da concentração do contingente 

populacional que resultou em consideráveis modificações nas estruturas físicas, 

sociais e econômicas de suas cidades.  O cenário decorrente desse processo tem 

se manifestado no padrão periférico de crescimento, comum nas cidades latinas 

com industrialização tardia, nas quais comportamentos especulativos prevaleceram 

sobre a função social do solo urbano e reforçaram sua baixa densidade de 

ocupação, além do aumento das distâncias, ineficiência dos transportes, elevação 

dos custos sociais e privados da urbanização e ineficácia da administração pública. 

Como consequência disso, a tendência ao maior crescimento demográfico nas áreas 

periurbanas1 em expansão ocasionou novas formas da produção do espaço urbano, 

que levaram a cidade para além de seus limites territoriais. 

Essa produção é decorrente da desigualdade socioeconômica de nossa 

sociedade; assegurada pela lógica da produção capitalista do espaço a qual 

direciona os menos abastados, cujo acesso é reduzido ou inexistente aos meios de 

circulação, para as áreas mais longínquas e menos integradas espacialmente, 

independentes de serem ou não periféricas. Em contrapartida, é visto o processo de 

escolha de localização pelas camadas mais abastadas da população urbana, por 

meio da autosegregação2, constituindo “os enclaves fortificados”, que geram uma 

                                            
1 De acordo com Dematteis (1998 apud SPOSITO, 2007, p.12) este tema de periurbanização 
“consiste na recuperação da polarização urbana que agora, ao contrário, manifesta-se como dilatação 
progressiva das coroas externas e das ramificações radiais dos sistemas urbanos com redução 
tendencial dos núcleos urbanos”.  
2 Vasconcelos define autosegregação como sendo “o resultado de uma divisão voluntária de reunir 
grupos socialmente homogêneos, cujo melhor exemplo é o dos loteamentos e condomínios fechados, 
com suas entradas restritas, muros e sistemas de segurança. É uma forma radical de agrupamento 
residencial defensivo que procura juntar os semelhantes e excluir diferentes e impedir o acesso dos 
indesejáveis” (VASCONCELOS, 2013, p. 27). É importante destacar que, nessa tese, o entendimento 
de segregação não é do ponto de vista sociológico nem antropológico e sim espacial, ou seja, leva-se 
em consideração às características dominantes no processo de formação do território da RMN, 
principalmente com relação a sua cidade-polo, Natal. 
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verdadeira “implosão da vida pública na cidade” (CALDEIRA, 2000). Esta nova 

tendência de moradia – que não tem como causa somente a insegurança – coloca 

em pauta a dinâmica urbana dos municípios da RMN, afetam os padrões de 

circulação, desde os trajetos diários a ações relacionadas ao uso dos transportes 

públicos e espaços coletivos e de usos comuns, além de transformarem em cidades 

“com baixa urbanidade3.  

Esses processos historicamente constituídos4 pela dinâmica das ações do 

Estado e dos incorporadores imobiliários resultaram em particularidades na 

estruturação da região e na pluralidade do crescimento periférico: em primeiro lugar, 

pelo movimento clássico de acomodação dos mais pobres na periferia 

metropolitana; depois, por estruturação econômica que definiu a cidade-polo, Natal, 

como área de setorização e concentração de atividades de comércio e serviços, 

favorecendo o aumento do valor do seu solo e provocando o espraiamento do seu 

tecido urbano para os outros municípios da RMN; em terceiro, por uma aparente 

periferização das classes médias por meio da expansão do eixo Sul da RMN, 

hierarquizando e fragmentando o território metropolitano por meio dos condomínios 

fechados. 

Na RMN dados preliminares vem mostrando que a ávida procura por solo 

apto a implantação de moradias pelo capital imobiliário, está gerando e/ou 

consolidando variantes na ocupação dos seus tecidos urbanos. Este fato nos leva a 

questionar: como a urbanização promovida pela atual dinâmica im obiliária 

residencial se materializa na (re) configuração da RMN? Além dessa questão 

central, surgem outras que a complementam: Quais as formas e os fenômenos 

territoriais se evidenciam neste processo de ocupação do solo metropolitano? De 

que maneira a intensidade da produção habitacional via Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV) se insere no redesenho da atual estrutura física da RMN? 

Decorrem de evidência do processo de urbanização na RMN os seguintes 

fatores empíricos: a) a ocupação do território metropolitano pelos empreendimentos 

produzidos pela dinâmica imobiliária residencial vem dando continuidade a um 

                                            
3 Refere-se ao modo como espaços e os territórios da cidade acolhem as pessoas. Por exemplo, 
espaços com urbanidade são espaços hospitaleiros. Ao contrário são os espaços inóspitos ou de 
baixa urbanidade assim como colocado por Aguiar (2012). 
4 cf. Ferreira (1996), Gomes (2009), Clementino e Pessoa (2009a; 2009 b), Clementino et. al (2009c), 
Clementino e Souza (2009d), Silva (2010) e Fonseca (2012).  
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processo que promove a “urbanização5” pontual e restrita, distribuída por meio dos 

investimentos do setor imobiliário, voltado para oferta de habitações no espaço 

urbano, ora “integrado” ora “desintegrado”, dependendo da solvência dos 

adquirentes dos imóveis, a fim de garantir às famílias mais abastadas usufruírem 

das melhores localizações e infraestruturas instaladas; b) o processo de 

periferização6 residencial se firma num claro predomínio da baixa densidade e da 

habitação unifamiliar nos municípios da RMN que se distanciam de sua cidade-polo, 

apresentando uma dispersão urbana; enquanto que, os municípios do entorno 

imediato de Natal como Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, apresentam 

predominância de tipologias compactas e verticais, devido, principalmente, a oferta 

do solo se apresentar escassa e seu valor alto; c) a fragmentação do território e a 

espacialização dos setores por meio da descentralização progressiva de 

urbanizações decorrentes da dinâmica resultante dos usos residenciais do tipo 

conjuntos habitacionais e condomínios (verticais e horizontais), contratados pela 

Caixa Econômica Federal (CEF) via Programa Minha Casa Minha Vida, 

desconectados do restante da trama urbana dos municípios. Assim, as formas do 

tecido urbano metropolitano que resultam destes fenômenos de periferização e 

fragmentação são dispersas e descontínuas, ou seja, os fragmentos que os 

conformam estão “encapsulados” e distantes fisicamente uns dos outros. Essa 

configuração é fruto da força motriz de uma urbanização voltada para a dinâmica 

imobiliária residencial que gera a desigualdade7 socioespacial. Observando o espaço 

urbano dos municípios da RMN, constata-se que algo diferente se instaura no tecido 

urbano dessas cidades que conduz dinâmicos processos sociespaciais 

modificadores das tramas dos usos no seu território. 

Em uma visão mais abrangente da região metropolitana, pode-se dizer ainda 

que as alterações manifestas pela intensidade da produção dos empreendimentos 

                                            
5 O conceito de urbanização presente nesta tese está sendo utilizada em dois significados diferentes 
expostos por Nestor Goulart Reis (2006, p. 47), ou seja, “no sentido físico, de extensão do tecido 
urbano, como ampliação de terrenos urbanizados e no sentido de processo social e demográfico de 
urbanização, de transferência de população rural para áreas urbanas, adoção de modos de vida 
urbanos e metropolitanos, em áreas densas e dispersas”. Espera-se que o sentido fique claro em 
cada um dos casos em que o utiliza. 
6 Aqui utiliza-se no sentido mais genérico de crescimento urbano das periferias, pois essa é a 
aceitação mais tradicional tanto nos EUA como na Europa. 
7 Termo que revela “as diferenças de poder de consumo ou de capacidade de decisão ou de 
possibilidade de apreensão do espaço” (SPOSITO, 2011, p. 129). 
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do PMCMV representam ruptura na organização socioespacial da re  5igião e 

dão continuidade às tendências expressas desde os primórdios da formação 

metropolitana, reforçando o processo identificado como “fragmentação do tecido 

urbano da RMN”, ou seja, do deslocamento dos segmentos populares para os outros 

municípios mais distantes à Natal e o ocupação por parte da faixa de renda até R$ 

5.000,00 para as zonas periurbanas de Natal – municípios de Parnamirim e São 

Gonçalo do Amarante, particularmente. 

Estas constatações empíricas podem ser explicadas pelas ações do capital 

imobiliário acerca da distribuição diferenciada do espaço urbano e 

consequentemente de seus usos no território que se insere no modelo capitalista de 

produção do espaço. Isto é, o processo da espacialização das atividades 

econômicas demonstra que o centro metropolitano, no caso a cidade-polo Natal, 

continua a ser o lócus privilegiado de localização empresarial, caracterizado 

principalmente pela concentração dos serviços mais especializados da RMN, 

causando a ascendente valorização das áreas centrais orientadas para os 

segmentos de média e alta renda. 

Remete-se a Bourdieu (1997, apud MENDONÇA, 2011, p. 169) a idéia de que 

“o espaço urbano é o espaço social fisicamente realizado”. Assim no âmbito da 

RMN, a banalização da hierarquização desenvolve uma cidade com diferenciação 

social e apropriação desigual dos recursos urbanos. Esta diferenciação é apropriada 

pela dinâmica empresarial de produção de moradia e construída, muitas vezes, pela 

formação de sobrelucros de localização8. Portanto, as escolhas locacionais de 

moradias, tornam-se dependentes do poder aquisitivo dos habitantes da cidade. 

Contribui nesse contexto de urbanização capitalista as ações do Estado que 

legitima o padrão de crescimento periférico das cidades devido à falta de 

planejamento e ordenação. O Estado como provedor dos meios de consumo coletivo 

tem papel fundamental e determinante na estruturação da cidade e na valorização 

da terra urbana, na medida em que legisla sobre o uso e ocupação do solo. No caso 

da RMN, a aplicação tardia da legislação urbanística e ambiental da maioria dos 

municípios que a compõe contribuiu para criar as condições de expansão do 

                                            
8 “O sobrelucro de localização surge quando um incorporador consegue comprar o terreno por um 
preço estabelecido por um determinado uso, para nele realizar um empreendimento que permite um 
uso mais rentável” conforme esclarece Ribeiro (1997,p. 129). 
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mercado de loteamentos populares ou não, sem atender, muitas vezes, conforme 

depoimentos de funcionários das Secretarias visitadas para esta pesquisa, a 

Legislação Federal nº 6766 que vigora desde 1979, nos casos em que não existe a 

legislação local ou outros de sua elaboração. Ressalta-se que por mais que exista a 

presença de um órgão estadual ambiental de licenciamento – o Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) – este não tem autonomia 

para legislar sobre o uso e ocupação do solo9 urbano dos municípios. 

Além destas condicionantes legais, somem-se, ainda, as naturais como 

barreiras físico-naturais existentes não apenas na cidade de Natal (ex. dunas, rio, 

lagoas, mar) como também nos outros municípios da RMN. Fator esse “inibidor” da 

ocupação regular do solo e do adensamento populacional em determinadaas áreas. 

O que se vê é a expansão urbana difusa por todo o território da RMN, por meio de 

ocupações regulares e irregulares, ocasionando o espraiamento dos seus tecidos 

urbanos construídos. 

Diante desse contexto, os processos de valorização imobiliária têm ditado as 

distâncias e desigualdades entre os diferentes espaços. A política urbana 

desenvolvida na RMN especialmente nas cidades de Natal, Parnamirim e São 

Gonçalo do Amarante tem propiciado um modelo de desenvolvimento urbano como 

parte de um paradigma que fomenta a fragmentação urbana e desigualdade 

socioespacial, dentro do qual é o capital imobiliário o principal agente de 

desenvolvimento urbano na cidade, produzindo e orientando a demanda de maneira 

independente às necessidades reais. Neste modelo, onde o capital imobiliário e o 

Estado são os promotores das desigualdades relacionadas às oportunidades de 

acesso às cidades e às infraestrtuuras urbanas, ocorreram consequências diretas na 

configuração espacial da RMN, delineando um território ditado pela urbanização 

capitalista desigual. Portanto, resume-se como objeto de estudo a relação entre a 

urbanização promovida pelo capital imobiliário residencial atual e a configuração das 

tipologias habitacionais e sua inserção no tecido metropolitano. 

• Percorrendo caminhos e referências de análise 

O processo de urbanização é complexo e as mudanças nos tecidos urbanos 

derivadas desse processo revelam uma ampla abrangência de atuação no capital 

                                            
9 Refere-se aqui aos casos dos municípios que não têm Planos Diretores e/ou Legislações sobre o 
uso e ocupação do solo.  
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imobiliário. Uma multiplicidade de formas de tecidos é produzida pelos 

empreendimentos imobiliários que envolvem uma variedade de usos como hotelaria, 

serviços, lazer, indústria, comércio (desde shoppings centers a supermercados 

varejistas e atacadistas), entre outros, além das mais variadas combinações. Dentre 

esses setores, optou-se por estudar aquele que mais interfere no processo de 

configuração da RMN, o uso residencial, composto pelos conjuntos habitacionais 

(loteamentos de casas) e condomínios fechados (horizontais e veriticias), tipologias 

estas mais representativas do território metropolitano e que atualmente está sendo 

promovido com mais intensidade pelo PMCMV. As análises das características 

foram realizadas em dois níveis de ocorrência: a do tecido urbano, da análise 

considerada intraurbana uma vez que o foco é a dimensão da Área Metropolitana 

Funcional (definida abaixo) e, o das formas de dispersão metropolitana, da análise 

considerada inter-regional, a mais ampla, e que abrange todos os municípios da 

RMN. Deste modo, acredita-se que a análise, utilizando estas duas escalas, 

possibilita encontrar o aprofundamenteo das hipóteses. 

A definição de Área Metropolitana Funcional utilizada nesta tese é de acordo 

com a definição de Font (1997): 

Um sistema urbano polinuclear extendido pelo território, fragmentado e 
descontínuo, no qual recentemente a população e uma boa parte da 
atividade produtiva e dos serviços pessoais tendem a difundir-se pelo 
território alterando o modelo tradicional de aglomerado ou cidade contínua 
com dependências quase exclusivas do núcleo central, em um território 
hierarquizado, porém mais interativo e auto organizativo e de grande 
heterogeneidade morfológica10 (tradução nossa, p.16). 

É importante fazer o registro da análise de empreendimentos em grande 

escala, sob as formas condominiais e de loteamentos, a fim de comprovar o 

processo de configuração da RMN como um todo. Outro motivo de ordem teórica é 

deixar registrada uma pesquisa cujo foco é voltado para o olhar crítico sobre a 

inserção urbana dos empreendimentos que o programa PMCMV abarca. Estudos 

como este são necessários como ponto de partida para não somente a elaboração 

de políticas públicas no setor de planejamento urbano, como planos e programas 

habitacionais mais precisamente para a elaboração de uma política de 

                                            
10 “Un sistema urbano polinuclear extendido por el territorio, fragmentado y discontinuo, en el que 
recientemente la población y una buena parte de la actividad productiva y de los servicios personales 
tienden a difundirse por el territorio alterando el modelo tradicional de aglomerado o ciudad continua 
con dependencias casi exclusivas del núcleo central, en un territorio jerarquizado pero más interactivo 
y auto-organizativo y de gran heterogeneidad morfológica” (FONT, 1997, p. 16). 
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reestruturação que pretenda impactar concreta e profundamente o modelo de cidade 

há muito instaurado, ou seja, contribua para o debate da apropriação classista dos 

benefícios de uma boa localização e que propicie a ampliação do acesso equitativo 

aos recursos urbanos bem como a moradia digna. 

Levou-se em conta ainda, a necessidade de se reconstituir o processo de 

urbanização da RMN com base nos antecedentes da dinâmica de ocupação pelo 

setor imobiliário residencial promovida pela atuação do BNH, na década de 1964, 

aos dias atuais correspondendo ao Programa Minha Casa Minha Vida, inserindo tal 

atuação como o grande precursor do esgarçamento da malha urbana de Natal 

juntamente com o processo do ”imobiliário turístico”, conceito utilizado por Silva 

(2010), nos municípios da borda litorânea da RMN. Acrescenta-se que, na escala 

local, a presente pesquisa dá prosseguimento a análise da produção habitacional 

iniciada pelo Grupo de Estudo sobre Processos Urbanos Contemporâneos – 

GEPUC vinculado ao grupo de pesquisa EcoHabitat do Departamento de Arquitetura 

e Urbanismo da UFRN que está interligado ao Núcleo Natal da Rede de Pesquisa do 

Observatório das Metrópoles. Esse grupo discute as novas configurações 

socioespaciais e a reestruturação socioeconômica, apresentando como eixos de 

análise: o mercado de terra, o mercado imobiliário e as novas configurações 

espaciais.  

O ponto primordial da análise não é meramente constatar que há tendências 

de mudanças nos tecidos urbanos, mas, sobretudo, tentar mostrar por meio de base 

cartográfica, mapas temáticos, mapas bases e fotografias áereas essas mudanças, 

nas formas da produção espacial da dinâmica imobiliária residencial na RMN, que 

estão ocorrendo a ponto de reconfigurar o território metropolitano. Assim, o objetivo 

geral  da presente pesquisa é buscar entender a lógica ocupacional e o processo de 

espraiamento da expansão urbana por meio da produção recente de moradias no 

espaço urbano, contribuindo para a discussão de um modelo explicativo de 

configuração territorial da RMN. Para alcançar o objetivo geral, elegeu três objetivos 

específicos : o primeiro é analisar as tendências contemporâneas da urbanização e 

processos territoriais que estão ocorrendo na RMN; o segundo é compreender o 

papel do PMCMV no delineamento das formas dos tecidos urbanos resultantes do 

processo de urbanização capitalista que iniciou com os antecedentes da forma de 

ocupação da política habitacional do BNH; o terceiro é condensar as informações 



29 

 

 

apreendidas pela relação entre o processo ocupacional e os novos tecidos urbanos 

da RMN por meio de mapas temáticos da sua atual conformação espacial. 

Para o enquadramento do universo de estudo levou-se em conta a estrutura 

metropolitana da RMN que em 2009 foi apontada por Clementino e Pessoa como 

uma “metrópole em formação”, e que recentemente com os estudos do 

Observatório, sobre os dados atualizados do Censo de 2010, foi definida como 

sendo uma “área urbana metropolizada pelos resultados de uma reestruturação 

produtiva incentivada pelo Estado e por uma economia subsidiada por fortes 

investimentos públicos em infraestrutura (...)”, (DUARTE et al., 2015, p.420), 

coexistindo a “metrópole funcional e a metrópole institucional” (CLEMENTINO et. al, 

2015, p. 420).  

Diante disso, recortou-se para a análise intraurbana desta pesquisa, as 

cidades de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante pois tais municípios se 

destacam dos demais, por apresentarem um nível de integração alto, conforme o 

Censo 2010 do IBGE que favoreceu seu cálculo para as cidades por meio da 

utilização de indicadores relativos ao porte populacional, econômico e funcional, 

grau de urbanização, densidade, ocupação e mobilidade populacional. Pode-se 

questionar a não inclusão do município de Extremoz, que conforme o Censo 2010, 

também se enquadra com o nível de integração alto. A ausência se justifica por dois 

motivos: 1) Pela abordagem espacial adotada na pesquisa. Esses municípios – 

Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante – apresentam tendências de 

dinâmicas espaciais diferenciadas entre eles e com o polo Natal revelando o 

fenômeno da conurbação11 (entre esses dois primeiros municípios) e do 

transbordamento de seus limites físicos do tecido urbano12 entre Natal e São 

Gonçalo do Amarante; 2) Pela amostragem escolhida dos empreendimentos do 

PMCMV. Verificou-se que os recursos contratados pela Caixa Econômica Federal 

destinados às duas faixas de renda aqui analisadas (até R$ 1.600,00 e até R$ 

5.000,00) somente existem nos três municípios – Natal, Parnamirim e São Gonçalo 

do Amarante, restringindo-se o restante dos outros ao atendimento apenas a uma 

única faixa de renda. No caso do município de Extremoz, o único empreendimento 

                                            
11 Conceito definido por Villaça (2001) quando uma cidade passa a absorver núcleos urbanos 
localizados à sua volta, pertençam eles ou não a outros municípios. 
12 Nesta tese, tecido urbano refere-se a malha urbana-territorial contínua ou descontínua. 
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existente contratado pelo PMCMV é o Residencial Jardins de Extremoz módulos I, II, 

III e IV, que juntos totalizam 790 unidades habitacionais e destinam-se somente a 

faixa 01 de renda.  

Vale ressaltar que existem outras modalidades de utilização do PMCMV no 

restante da RMN, seja por meio de financiamentos do imóvel já construído seja pela 

modalidade de produção de imóvel por bancos privados. Esses casos não foram 

tratados nessa tese, somente os casos de produção de imóveis novos contratados 

pela Caixa Econômica Federal entre Agosto de 2009 a Junho de 2014, referente a 

174 empreendimentos (imóveis urbanos e rurais), correspondendo a um total de 

21.679 unidades habitacionais ofertadas por Programa na RMN. 

Os demais municípios, juntamente com Extremoz, se enquadram dentro um 

outro processo de dinâmica urbana definida por Reis (2007, p.46) como sendo a 

dispersão urbana, isto é, “expansão do tecido urbano com ocupação em áreas 

isoladas da conurbação principal, com predomínio de baixas densidades, apoiadas 

em diversos sistemas de infraestrutura viária e dotadas de extensos espaços livres”. 

Assim, esses municípios apresentam-se como “núcleos de urbanização separados 

no espaço mas com a manutenção de vínculos estreitos com as demais áreas da 

cidade, como parte de um único sistema urbano” (idem).  

Nesse contexto, estamos diante a uma região metropolitana hierarquizada e 

notavelmente coesionada, em que a distinção entre cidade-polo, “Área Metropolitana 

Funcional” (composta pelos municípios de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do 

Amarante) e Região Metropolitana resulta pertinente.  

O enquadramento destes três municípios, definidos como “funcionalmente 

metropolitanos: Parnamirim e São Gonçalo do Amarante” também é utilizado pelos 

estudos do Núcleo Natal do Observatório das Metrópoles dentro da definição de 

“Metrópole funcional” como:  “definida pela cidade-polo, Natal e os municípios do 

seu entorno onde os processos da urbanização se exacerbam, articulados às 

externalidades produzidas pelo polo” (DUARTE et al., 2015, p.327). O restante dos 

outros municípios serão enquadrados como “institucionalmente metropolitanos”, 

acompanhando a metodologia deste Núcleo. 

Nesse sentido, a metropolização da RMN é considerada a partir de 

características presentes nesses municípios que lhes permitem polarizar o território 

na escala metropolitana principalmente segundo modelos de organização funcional 

dos espaços, concentração/distribuição de população, condições de infraestrutura 
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urbana, processos de ocupação territorial, dentre outras, levando em consideração o 

nível de integração com relação às dinâmicas urbanas, relações e nexos de alguns 

estudos de perfil funcional, como os dos deslocamentos pendulares do Censo 2010 

do IBGE. 

As análises de fontes primárias e de campo se dirigiam tendo como foco: para 

desvendar o processo de ocupação da RMN; a produção do PMCMV 1 e 2, e dos 

fatores determinantes na interpretação de processos urbanos detectados 

empiricamente; a qualidade urbanística da produção atual do PMCMV destinada às 

duas faixas de renda 01 e 02,  até R$ 1.600,00 e até R$ 5.000,00, respectivamente.  

As principais fontes de dados foram as informações coletadas nas instituições 

assinaladas: as Prefeituras e suas respectivas secretarias de licenciamento 

ambiental e urbanístico das cidades envolvidas, SEMTHAS/Natal, a Caixa 

Econômica Federal, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), Secretaria de Meio 

Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB), IBGE 2010, Sistema Eletrônico de 

Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) referente aos contratos realizados pela 

Caixa Econômica Federal (CEF) via PMCMV, entre 2009 a 2014, como dito 

anteriormente, e Observatório das Metrópoles. Deve-se ressaltar também a pesquisa 

em fontes estatísticas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Por 

meio desses dados foram obtidas as informações dos tipos de programas 

enquadrados pela faixa de renda, o número de habitações construídas, a 

localização, valores implicados, modalidades de financiamento, perfil da população 

beneficiada. Também fez parte da pesquisa de campo, o levantamento fotográfico 

da produção local (observando-se principalmente a inserção urbana).  

Ressalta-se que foi por meio do Doutorado Sanduíche realizado em 

Barcelona/Espanha que se pode desenvolver as técnicas de análise espacial pelo 

sistema de geotecnologias, como o ArcGIS, além da elaboração e atualização da 

base cartográfica utilizada pelo Núcleo Natal do Observatório das Metrópoles por 

meio dos dados das entidade supracitadas, que permitiu direcionar o alcance do 

estudo da configuração da RMN. Esta vertente de análise na área de planejamento 

urbano ainda é pouco aplicada no Brasil e necessita ser mais explorada tendo em 

vista a transparência e a precisão das informações relacionadas aos fenômenos 

urbanos e processos territoriais. 
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Dentre os trabalhos acadêmicos que serviam de base para a pesquisa e 

análise dos dados, destaca-se as teses de Angela Lúcia Ferreira (1996), Alexsandro 

Ferreira Cardoso da Silva (2010) e Josyanne Pinto Giesta (2013); e as dissertações 

de Francisco Elói de Souza (2004) e Leonardo Bezerra de Melo Tinoco (2008). 

O trabalho se estrutura em seis capítulos. O primeiro é referente a uma 

aproximação de explicações gerais sobre processos territoriais e fenômenos 

urbanos; o segundo trata da análise sobre a conformação urbana da RMN; o terceiro 

faz referência as variáveis da dinâmica urbana da Área Metropolitana Funcional; o 

quarto capítulo compreende a análise dos aspectos gerais do PMCMV e as 

características de sua inserção na Região Metropolitana de Natal; o quinto capítulo 

analisa o panorama geral da RMN vista sob as duas dimensões de análise – 

contexto interurbano e intraurbano –, para se chegar ao último capítulo, 

correspondente ao sexto, e avaliar as áreas estratégicas criadas pela produção 

imobiliária residencial na RMN. 
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2 APROXIMANDO DE EXPLICAÇÕES GERAIS 

 

Este capítulo é constituído por quatro subitens que vai desde as 

considerações acerca da produção do espaço, percorrendo pela discussão sobre 

processos territoriais e urbanizações, até chegar ao tema sobre periferias urbanas. 

Por fim, no último subitem tenta-se aproximar todas as definições e explicações ao 

objeto de estudo da presente tese. É realizado um breve panorama sobre definições 

que estão interligadas e articuladas com as estruturas das cidades e a produção dos 

novos espaços urbanos, dinâmicas urbanas, e os processos territoriais. A idéia é de 

que a forma do espaço urbano é a materialização do desenvolvimento contínuo do 

capitalismo, conforme analisa Gottdiener (1993). 

Estas definições que serão tratadas a seguir permitem concluir que é muito 

importante para compreensão do espaço urbano, da cidade, o estudo e a análise da 

forma urbana e seu crescimento como subsídios às políticas de planejamento 

urbano. Tendo em vista que o crescimento de cidades é um processo dinâmico, 

observa-se com frequência a ocupação de áreas que não são adequadas para usos 

do solo urbano e o crescimento da mancha urbana se dando de forma descontínua 

às malhas urbanas já existentes das cidades. 

A produção do espaço urbano foi vista levando em consideração alguns 

autores que tratam sobre a abordagem das localizações, sua constituição e os seus 

movimentos do espaço intraurbano e interurbano dos processos de urbanização e 

crescimento da cidade capitalista. Buscou-se, em âmbito internacional, nas teorias 

de David Harvey (2005), o entendimento da produção do espaço a partir da 

“coerência estruturada” em se tratando desde a produção ao consumo de um 

determinado espaço com vistas à ação capitalista; no âmbito nacional foram 

utilizadas as autoras Ana Fani Alessandri Carlos (2011) e Maria Encarnação Beltrão 

Sposito (2006; 2007) que retratam o estudo sobre as dinâmicas de crescimento 

urbano das metrópoles brasileiras. Complementando esta análise agora com 

enfoque voltado para os fenômenos e processos territoriais produzidos por essas 

dinâmicas urbanas, foram utilizados autores como Francisco Javier Monclús (1996; 

1997; 1998), Horacio Capel (2002; 2003; 2005), Giuseppe Dematteis (1998), 

Francesco Indovina (1990), Oriol Nello (1998), Angel Martin Ramos (2004), Ramón 
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López de Lucio (2013), Nuno Portas (2004), Ester Limonad (2007), Nestor Goulart 

Reis (2006, 2007 e 2009) e Roberto Luís Monte-Mór (2009).  

Ressalta-se que não é intenção deste trabalho, todavia, proceder a uma 

discussão cansativa e aprofundada. Lembro que isso já foi feito de diversas 

maneiras, com diferentes recortes e pelos mais variados autores (Castells, Soja e 

Lefebvre entre outros). Aqui se pretende selecionar exemplos significativos de 

algumas concepções para explicitar o que se entende por urbanização e os 

processos territoriais resultantes, conforme Limonad (1999, p. 74), “enquanto parte 

do processo de estruturação do território, enquanto um processo histórico-espacial 

com desdobramentos sócio-econômicos”.  

 

2.1 Considerações acerca da produção do espaço urba no 

 

A década de 70 marcou a produção teórica sobre o espaço e a urbanização 

materializou-se em uma economia política da urbanização e do desenvolvimento. 

Portanto, interdisciplinaridade epistemológica desencadeou diversas definições do 

espaço e do urbano e à percepção das mudanças da urbanização conforme o 

capitalismo se ampliava e avançava, num constante processo de reestruturação e 

globalização. 

Dentro deste contexto, tem-se as contribuições dos estudos de Harvey (2005, 

p.198), sobre os processos de urbanização onde define que o mesmo “concentra 

forças produtivas e a força de trabalho no espaço”, isto é, age na transformação de 

“populações dispersas e sistemas descentralizados de direito de propriedade em 

massivas concentrações de poder político e econômico”. Neste sentido a 

urbanização seria uma forma de estruturação do território, onde o peso dos lugares 

varia historicamente em função dos condicionantes e processos sociais, 

econômicos, políticos e, algumas vezes, culturais. E a rede urbana seria a expressão 

cristalizada de diferentes estruturações do espaço em diferentes tempos históricos. 

Porém, com a “dinâmica desigual da luta de classes e a dotação desigual de 

recursos, as configurações territoriais não conseguem permanecer estáveis por 

muito tempo” (HARVEY, 2005, p. 203). Este autor (ibidem, p. 146) explica que os 

“capitalistas individuais, em virtude de suas decisões localizacionais específicas, 

moldam a geografia da produção em configurações espaciais distintas”. Nesta 
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explicação “a forma industrial de urbanização pode ser vista como a resposta 

capitalista específica à necessidade de minimizar o custo e o tempo de movimentos 

sob condições de conexão interindústrias (...)”. 

O resultado destes processos, Harvey define como “coerência estruturada” 

em se tratando desde à produção ao consumo de um determinado espaço (idem). 

Entretanto, ele afirma que há processos em curso que prejudicam essa coerência. 

Na explicação para isso, o autor revela que: 

Em primeiro lugar, a acumulação e a expansão, além da necessidade de 
produzir e absorver excedentes de força de trabalho e capital, produzem 
pressão em uma região, que extravasam para o exterior (por exemplo, a 
exportação de capital), ou que atraem para o interior (por exemplo, a 
emigração). Em segundo lugar, as revoluções tecnológicas, que liberam 
tanto a produção como o consumo dos limites espaciais, além do aumento 
da capacidade de superar barreiras espaciais e anular o espaço pelo tempo, 
tornam os limites de uma região muito porosos e instáveis. A especialização 
territorial e as conexões inter-regionais se desenvolvem com crescente 
facilidade em relação à integração espacial. Em terceiro lugar, a luta de 
classes em um território talvez force os capitalistas ou os trabalhadores a 
buscarem outros lugares com condições mais favoráveis para suas 
respectivas sobrevivências. Em quarto lugar, as revoluções nas formas 
capitalistas de organização (a ascensão do capital financeiro., das 
empresas multinacionais, das filiais de manufatura etc.) permitem maior 
controle sobre os espaços cada vez mais maiores por capitalistas 
associados (HARVEY, 2005, p.147). 

Portanto, entende-se que estas forças tendem a abalar a coerência da 

estrutura do território. Isso é facilmente identificado no caso das cidades latinas, em 

especial as brasileiras, as quais atendem à divisão internacional do trabalho, reflexo 

da solidificação da globalização, em substituição à divisão local integrada, o que 

tornam a “interdependência inter-regional mais importante do que a coerência 

regionalmente definida” (HARVEY, 2005, p.147).  Essa coerência pode tender a ser 

arruinada por poderosas forças tanto de “acumulação e superacumulação”, quanto 

de “transformação tecnológica e de luta de classes” (ibidem, p. 150). Surge aí uma 

contradição interna ao capitalismo, isto é, a viabilidade das infraestruturas fica em 

perigo, devido à própria ação da mobilidade geográfica, facilitada por essas infra-

estruturas” (idem). A consequência desse fato é a “instabilidade crônica em relação 

às configurações regionais e espaciais” (idem). 

Assim é importante observar que o que define a essência do urbano é essa 

integração entre espaços, como enfatiza Lefebvre (2000, p. 114) no relato a seguir: 

“(...) define-se também como justaposições e superposições de redes, acúmulo e 

reunião dessas redes, constituídas umas em função do território outras em função 

da indústria, outras ainda em função de outros centros no tecido urbano”. Neste 
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sentido, analisar a dinâmica espacial de Região Metropolitana em face do perfil de 

metropolização, torna-se imprescindível, uma vez que se deve considerar a relação 

dialética que movimenta esses espaços, bem como as relações de produção que os 

caracterizam. Análises de tal natureza são de extrema importância, pois permitem 

pensar novas configurações espaciais inseridas no contexto de metropolização dos 

municípios da RMN, o que ratifica o caráter dinâmico e dialético que deve 

acompanhar a urbanização e os processos territoriais dos tecidos urbanos.   

Sobre a discussão do território urbano enquanto peça-chave nas disputas por 

apropriação de bens e serviços, Bourdieu (1997), esclarece que: 

“ (…) o mercado de terras, como qualquer expediente capitalista, tem na 
expansão da oferta, entre outros fatores, a dinamização de sua renda. A 
posse do capital permite a liderança na disputa pela localização, 
expandindo a fronteira do espaço imobiliário segundo as flutuações do 
mercado. E aqueles desprovidos de capital se ´assentam` em regiões até 
então à margem dos interesses especulativos. Assim, a expansão do 
mercado de terra se relaciona ao processo de crescimento urbano, ambos 
como forma de dominação das classes dirigentes” (BOURDIEU, 1997 apud 
SILVA, 2011, p.233-234). 

Aproximando para a realidade brasileira, tem-se como determinante a relação 

existente entre lugar ocupado no espaço por determinado grupo e sua posição 

social, gerando com isso desigualdades socioespaciais agravadas pela dinâmica 

imobiliária. O Estado também contribui com este agravamento atuando por meio da 

legislação urbana e dos investimentos públicos que influem no preço final da 

moradia e condiciona de que forma as diversas classes sociais poderão se localizar 

no âmbito de uma configuração espacial. Assim, tem-se que o espaço urbano é a 

expressão espacial do modo de produção, onde a localização é ditada pela 

solvência dos providos de capital.   

Carlos (2011, p. 68), em seu livro “A produção do espaço urbano – agentes e 

processos, escalas e desafios”, expõe que “a extensão do capitalismo realizou a 

generalização do espaço como propriedade privada, criando a contradição entre o 

espaço produzido enquanto valor de uso e o espaço produzido enquanto valor de 

troca”. Assim, tem-se a separação radical entre espaço público e privado e, 

consequentemente, o aprofundamento da desigualdade, bem como a relação entre 

o Estado que domina o espaço e o modo de apropriação que se quer diferenciar.  

Acrescenta Sposito (2007) que as escolhas, de parte das faixas de renda 

média e alta, pelos habitats urbanos mais distantes das áreas centrais e pericentrais, 

parte deles murados e/ou monitoradas por sistemas de vigilância modernos, são 
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parte essencial do mesmo conglomerado de dinâmicas que levam às novas 

escolhas locacionais, resultando em uma cidade dispersa. Elas se complementam 

por meio de uma lógica de necessidades de deslocamento, dando nova densidade 

aos fluxos intraurbanos e/ou interurbanos.  

Esta autora esclarece que a lógica da combinação entre densidade elevada 

em alguns setores com extensão exacerbada do tecido urbano, vem se acentuando 

nas duas últimas décadas no Brasil, sobretudo, em relação aos interesses de 

lançamento de novos produtos imobiliários, em um período em que as taxas de 

crescimento da demanda solvável deixam de ocorrer no mesmo ritmo que cresciam 

nas décadas de 1960 e 1970. Este fato se explica pela frequente presença dos 

loteamentos e condomínios horizontais e verticais, associados aos ideais de maior 

segurança, melhoria na qualidade ambiental e de vida, ampliando, assim, a 

tendência de uma cidade dispersa, propiciada pela generalização do uso do 

transporte automotivo individual entre as faixas de renda média e alta.  

Ao partir da visão socioeconômica em macroescala de que a cidade se 

constituiu no locus da reprodução do capital e da compreensão da sua conjuntura 

histórica, observa-se que o processo de reprodução do espaço, onde antes 

representava a possibilidade de ocupação de áreas de expansão da mancha urbana 

(como o parcelamento da terra de antigas fazendas ou chácaras) depara-se com a 

carência e revela que a existência da propriedade privada do solo urbano – condição 

de reprodução da cidade sob a égide do capitalismo – passa a ser um limite à 

expansão econômica capitalista (CARLOS, 2011). 

Foi com o surgimento e a intensificação de novas funções econômicas e 

novos padrões sociais que o processo de urbanização se acelerou no Brasil, 

atrelado por um conjunto complexo de relações sociais e novas dinâmicas 

promovidas pelo desenvolvimento capitalista. Reflexo deste desenvolvimento é o 

crescimento urbano e o desenvolvimento econômico e social do Brasil que sempre 

ocorreram associados à injusta distribuição de renda e à exclusão13 social de boa 

parte da população, especialmente a camada de menor renda. Desse modo, a 

industrialização brasileira, firmada em baixos salários, impossibilitou à classe 

trabalhadora, em especial a menos especializada, a obtenção de um salário 

                                            
13 De acordo com VASCONCELOS (2013, p.22) “os excluídos seriam as pessoas rejeitadas 
fisicamente (racismo), geograficamente (gueto) e materialmente (pobreza)”. 
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minimamente condizente com a sua reprodução, sobretudo com relação à 

mercadoria habitação, favorecendo, assim, a ocupação dos aglomerados 

subnormais14 e a informalidade urbana.  

A ordem jurídica possui também um papel na produção e reprodução desta 

informalidade urbana, explicita Fernandes (2002). Porém, no país, a definição 

doutrinária e a interpretação jurisprudencial dominantes dos direitos de propriedade 

atuam de maneira individualista, sem se preocupar com a função social da 

propriedade, prevista na Constituição, e têm como característica inerente um padrão 

essencialmente especulativo de crescimento urbano que resulta em uma 

desigualdade socioespacial e degradação ambiental. Este autor afirma ainda que, a 

ausência de legislações urbanísticas — ou sua existência firmada em critérios 

técnicos que desconsideram os impactos socioeconômicos das normas urbanísticas 

e regras de construção — tem desempenhado um papel importante na consolidação 

da ilegalidade e dessa desigualdade proveniente do capital imobiliário. Além disso, o 

autor ressalta “a dificuldade de implementação das leis em vigor, devido em parte à 

falta de informação e educação jurídica e ao difícil acesso ao Poder Judiciário para o 

reconhecimento dos interesses sociais e ambientais” (FERNANDES, 2002, p.13). A 

junção desses processos e toda essa ordem jurídica no Brasil não ajudam a 

combater a produção de uma cidade desigual e isso acaba desencadeando a 

instalação da população de baixa renda nas áreas periféricas que apresentam falta 

de infraestrutura urbana, sendo essas, geralmente, inadequadas à ocupação 

humana ou se constituem em áreas de preservação ambiental. 

Diante deste contexto brasileiro tem-se a formação das cidades mais 

desiguais do mundo, analisa Maricato (2000). Torquato (2006, p. 31) acrescenta que 

“o planejamento urbano, como instrumento de ordenação do espaço e de dominação 

ideológica, contribuiu para ocultar a cidade real e para a formação de um mercado 

imobiliário restritivo e especulativo”. Assim, as dificuldades de acesso ao mercado 

habitacional formal, a exclusão do direito à cidade para boa parte da população, que 

se revela, por exemplo, no seu acentuado nível de pobreza, na ocupação e uso 

ilegal do solo urbano, na ocupação de áreas degradadas ou ambientalmente 

                                            
14 Percebe-se que até mesmo o crescimento econômico apresentado pelo Brasil, no período de 1940 
a 1980, não foi capaz de modificar a notória desigualdade social existente e o posterior declínio 
econômico, ocorrido nas décadas de 1980 e 1990, que contribuiu para aprofundar ainda mais a 
exclusão social sobre uma sociedade já desigual. 
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inadequadas, aliados a uma política habitacional incapaz de atender às demandas 

populacionais, impedem um desenvolvimento urbano adequado e estimula a 

produção de uma cidade extremamente desigual com relação ao atendimentos aos 

itens de infraestrutura urbana e o acesso aos bens e serviços. Todos esses 

problemas trazem como consequências as péssimas condições de habitabilidade e 

contribuem para a formação de uma acentuada urbanização periférica e uma 

distribuição injusta de terras que acaba por gerar a “guetificação”15. 

 

2.2 Discussão sobre processos territoriais e urbani zação 

 

A análise sobre os diferentes processos e formas socioespaciais expressas 

nas cidades e pela sociedade urbana, tem destaque no estudo realizado por 

Vasconcelos (2013) no qual busca diferenciar as noções vinculadas aos processos 

sociais, para tanto o autor faz o enquadramento destas noções e conceitos 

relacionando-os com os espaços residenciais, aborda: 

 

“as noções de exclusão/inclusão são mais voltadas aos indivíduos, as de 
diferenciação socioespacial, desigualdade socioespacial, justaposição, 
separação, dispersão, divisão em partes e fragmentação estariam mais 
voltados aos exames de áreas; enquanto as de segregação e seus 
derivados, as de apartheid, agrupamento, fortificação, polarização, 
dualização, “gentrificação”, invasão, marginalização, periferização e 
abandono (de áreas) podem ser utilizadas para indivíduos e áreas” 
(VASCONCELOS (2013, p.32-33). 

Algumas destas noções irão ser tratadas e/ou citadas aqui como parte da 

formulação de uma definição que está sendo elaborada nesta tese. Isto ajudará para 

aproximar as questões gerais e as especificações dos processos presentes na 

dinâmica de configuração da RMN resultante da materialização da urbanização atual 

promovida pelo mercado imobiliário residencial.  

Quando se trata de cidade contemporânea, observa-se a ruptura com cidade 

centralizadora de bens e serviços passando para uma cidade que se mostra 

polinucleada, onde surgem arranjos espaciais que, muitas vezes, desarticulam o 

tecido urbano original e contribuem para a composição de uma forma desordenada e 
                                            

15 Se entende por guetificação o fenômeno urbano de aparição de espaços fechados, aos quais têm 
acesso grupos sociais restritos. Estes grupos são definidos geralmente por sua capacidade 
econômica (muito alta ou muito baixa), por sua raça ou por sua origem” (GÓMEZ, 2013, p. 54). 
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descontínua do território, ocasionando sua fragmentação. Vários são os elementos 

que possibilitam esta fragmentação do espaço urbano, entre eles a produção de 

enclaves16.  

Nas cidades médias brasileiras, a partir da década de 70 (década que marcou 

a produção teórica sobre o espaço e a urbanização), esta fragmentação se faz 

presente e é caracterizada, principalmente, pelo avanço no sistema de infraestrutura 

e meios de transportes, na medida em que possibilitou aos seus moradores optarem 

por residir em lugares mais distantes do centro urbano, ocasionando assim a criação 

de novas centralidades urbanas. Ressalta-se que essas novas centralidades podem 

ser diferenciadas em conformidade com sua escala de influência e classe social que 

atraem. Tende-se com isso, à formação de áreas que apresentam cada vez mais 

uma maior homogeneidade no tocante ao padrão residencial, fazendo com que os 

conflitos entre as classes sociais fiquem encobertos pela diferenciação espacial, 

conforme explica Carlos (2006). 

Esta autora explicita ainda que existem dinâmicas mais complexas a serem 

consideradas, hoje, para explicar os conteúdos do processo de urbanização 

revelando a metrópole fragmentada que pode ser lida sob alguns itens. Destaca-se 

aqui um deles que faz relação direta com o caso das cidades médias brasileiras: o 

relacionado às estratégias do desenvolvimento do capital imobiliário, por meio da 

constante criação de mecanismos para manter sua reprodução frente à escassez de 

lugares centrais apropriando-se de um discurso de realização de um “novo modo de 

vida” frente à áreas verdes e longe do caos urbano, por exemplo. Sob esse viés 

tornam-se atrativos os condomínios residenciais fechados com muros, “verdadeiras 

fortalezas que separam seus moradores do entorno, dando a falsa impressão de que 

estão isolados do mundo que os rodeia, num ambiente de exclusividade e 

segurança, revelando um processo de autosegregação” explica Carlos (2006, p. 80). 

A fragmentação dessa área se dá pelo fato de que a expansão do valor de uso do 

espaço reparte os espaços, disponibilizando-os para o mercado de moradia.  

Em se tratando do caso europeu, Rod Burgess (2011) esclarece que este 

processo de fragmentação das redes de infraestrutura e a diferenciação dos serviços 

                                            
16 Classificado por CALDEIRA (1996), a principal característica do padrão de segregação espacial 
que surge nos anos 80 são os “enclaves fortificados” definidos como sendo espaços privatizados, 
fechados e monitorados para residência, consumo, lazer ou trabalho. 
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causa um profundo efeito sobre a organização do espaço, na medida em que 

"surgem barreiras espaciais separando e excluindo agressivamente usuários e 

espaços da área urbana contínua, o qual rompe a relação entre proximidade e 

acessibilidade” (tradução nossa, p.76).  

De acordo com Nuno Portas (2004, p.227) esta fragmentação é resultante da: 

 

“diversificação das morfologias e tipologias dos tecidos edificados, 
das incomodidades de funções próximas, mas também da magnitude 
de seus intervalos expectantes e rústicos (vazios urbanos) ou da 
defesa de apreciáveis espaços ´naturais`, agrícolas, florestais e 
costeiros que tem resistido ao assédio das transformações vizinhas” 
(PORTAS, 2004, p. 227). 

 

Trazendo para o caso brasileiro e guardando as devidas considerações das 

diferentes realidades socioeconômicas e políticas entre Brasil e Europa, esta 

fragmentação se explica, de acordo com Carlos (2006, p. 81), “pelo fato de que a 

extensão do valor de uso do espaço divide e parcela os espaços, disponibilizando 

para o mercado de moradia”. Portanto, nesta dinâmica “a propriedade privada 

associada à existência de rendas diferenciadas justapõe morfologia social/morfologia 

espacial”, assim o processo de apropriação privada define a localização de moradias 

por classe no espaço urbano, onde quem sai no prejuízo são aquelas famílias 

menos abastadas que pagam pelo preço da terra mais barata localizada em lugares 

longínquos por falta de acesso à terra urbanizada e à infraestrutura. Isto porque o 

espaço, enquanto valor, entra no circuito da troca geral da sociedade. 

Carlos (2006, p.82), enfatiza que “o momento atual sinaliza, portanto, uma 

transformação no modo como o capital financeiro se realiza na metrópole, hoje; a 

passagem da aplicação do dinheiro do setor produtivo industrial ao setor imobiliário”. 

Verifica-se dentro dessa dinâmica que “o processo de transformação do dinheiro em 

capital percorre agora, preferencialmente, outros caminhos”. Por meio do espaço é 

que o capital financeiro se realiza hoje, “produzindo o espaço enquanto exigência da 

acumulação continuada sob novas modalidades, articuladas ao plano mundial” 

(idem). Essa mudança de direções das aplicações financeiras requer assim, de 

acordo com Carlos (ibidem, p.63), outra relação Estado/espaço – “pois só ele é 

capaz de atuar no espaço da cidade por meio de políticas que criam a infraestrutura 

necessária para a realização deste ´novo ciclo econômico´”, onde espaço torna-se 
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significativo e preferencial na realização do capital financeiro. Estado que, confirma 

Harvey (2004), constitui a entidade política, o corpo político, mais capaz de 

orquestrar arranjos institucionais e manipular as forças moleculares de acumulação 

do capital para preservar o padrão de assimetrias nas trocas mais vantajosas para 

os interesses capitalistas dominantes que trabalham nesse âmbito. 

Essa dinamicidade do espaço que foi ressaltada por Carlos (2006), Harvey 

(2004) explica por meio das condições geográficas desiguais, que ele denomina de 

“assimetrias”. Estas últimas são responsáveis por determinar padrões desiguais da 

dotação de recursos em função das vantagens de localizações, o que determina as 

“relações assimétricas de troca” as quais se materializam no espaço urbano por 

meio da atuação do Estado de preservar o padrão destas assimetrias espaciais de 

troca que seja vantajoso para ele. Harvey propõe o uso da teoria da “ordenação 

espaço-temporal” para o entendimento da mobilidade do capital e da atuação do 

Estado pelo território. Defende, assim, a tese de que as ordenações espaço-

temporais, em diferentes escalas geográficas, materializam a atuação desigual e 

combinada do capital e do poder político, por meio da mediação das estruturas e dos 

poderes financeiros e institucionais. 

Para Sposito (2007, p. 22) essa relação entre espaço e tempo está expressa 

na relatividade entre a condição de continuidade ou descontinuidade apreendida no 

âmbito territorial ou espacial, enquanto a transitoriedade dessa condição se propaga 

no âmbito temporal de nossa existência social. Ao partir dessa constatação, a autora 

afirma que, muitas vezes, a descontinuidade territorial é presumível devido a 

continuidade espacial ser fortalecida pela ampliação de infraestrutura e pela 

propagação do acesso aos “equipamentos que possibilitem os deslocamentos e os 

contatos”. A articulação dessas duas dinâmicas se reconhece, na escala da forma 

urbana – por meio das rupturas no tecido urbano – e na esfera de dinâmicas e 

processos, a realização da integração espacial.  

A discussão atual a respeito da urbanização gira em torno de uma expansão 

sem precedentes das manchas urbanas, que vai de choque aos clássicos limites 

campo-cidade. Assim, as transformações pelas quais a sociedade contemporânea 

está passando tem contribuído para modificações espaciais expressivas, que 

segundo Reis (2006), promovem o processo de “urbanização dispersa” ou de 

“urbanização difusa” denominada por Regina Meyer (2006). A primeira é vista como: 
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“a formação de áreas de tecido urbano17 na periferia de algumas grandes 
cidades brasileiras, em descontinuidade ao já existente. Ao mesmo tempo, 
constata-se a formação de novos núcleos, com múltiplas formas de 
utilização, em pontos isolados, entre várias cidades (...), (REIS, 2006, p. 49). 
 

Sobre o conceito de urbanização difusa, Meyer (2006), explica: 

 

A evidência de um processo de urbanização difusa que avança para as 
áreas cujas características são muito indefinidas, nem propriamente urbana 
nem tampouco rurais, aponta para a presença de uma forma de ocupação 
do território que vem sendo descrita como um tipo específico de 
suburbanização sem limites” (MEYER, 2006, p. 02). 
 

Ao analisar a realidade brasileira, no caso da RMN, verifica-se que o processo 

presente nos municípios que a compõem se dá por meio da urbanização dispersa 

onde os seus tecidos urbanos são distribuídos de forma espontânea e descontínua, 

porém levando a análise para a escala metropolitana e observando a sua trama 

urbana, a urbanização se dá por meio de núcleos intercalados por áreas vazias e 

conectados pelas infraestruturas de transportes e, no tecido urbano, por meio de 

intervenções empreendidas no espaço urbano.  

Para Sposito (2009, p.43), a promoção do espraiamento do tecido urbano, ou 

seja, a urbanização difusa é resultante de novas temporalidades urbanas e novas 

tecnologias. Essa autora (ibidem, p. 47) esclarece que “a cidade dispersa e 

urbanização difusa não são, somente forma e processo, mas aparecem como 

essência de articulação inexorável entre espaço e tempo”.  

Conceito que também evindencia o processo de urbanização é a dispersão 

urbana, que “permite evidenciar as tendências à distribuição dos pontos urbanizados 

sobre a totalidade dos territórios atingidos pelo processo, em meio a áreas 

tipicamente rurais, em direção a uma relativa homogeneização desses territórios” 

(GOURLART, 2006, p. 51). Essa expressão difere da “difusão”, que põe em 

evidência “o fato de que tendemos para formas de urbanização total, superando a 

que foi considerada por muito tempo como contradição cidade-campo” (idem). 

                                            
17 De acordo com Nestor Goular Reis (2006, p.59) entende-se como tecido urbano “o modo pelo qual 
se define as relações entre espaços públicos e espaços privados, entre espaços de uso privado e de 
uso coletivo, sejam essas de propriedade pública ou de propriedade privada. É importante destacar 
que é na escala do tecido urbano que se definem as formas de propriedade de parcelas do solo 
urbano e a propriedade de edificações”. 
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Isto é, se considerarmos as descontinuidades das partes edificadas do 

território, o termo mais adequado é dispersão. “Se considerarmos a difusão, em todo 

esse território, dos modos de vida metropolitanos, caracterizando o que Indovina 

(2003) denomina de “território metropolitano`” será mais apropriado o uso da 

expressão difusão (REIS, 2006). Essa última expressão é regularmente utilizada por 

Indovina, e vem sendo aceita entre outros estudiosos como Bernardo Sechi (1995); 

Portas (1993). Thomas Sieverts, citado por REIS, utiliza a expressão alemã 

“Zwischenstadt” que traduzido para o português, conforme Nuno Portas, significa 

“cidade entre cidades” que traduzido para o inglês “cities without cities” 

(GOURLART, 2006, p. 51).  

Trazendo para a realidade brasileira, as autoras, Maria Célia Silva Caiado e 

Maria Conceição Pires (2006), relacionam a dispersão ao tecido urbano e 

aproximam com o utilizado pelos referidos autores: “a dispersão representa o 

rompimento das continuidades urbanas tradicionais, com a formação de núcleos de 

atividades econômicas desagregados, no que se refere a sua localização no tecido 

urbano, e difuso, no que se refere ao seu papel funcional”. 

Essa dispersão tende a gerar o processo de segregação18 urbana e a 

fragmentação urbana, referente a: 

 
“situações onde os membros de um grupo social (raça, etnia, classe, etc.) 
não estão distribuídos uniformemente no espaço em relação ao resto da 
população (...) a fragmentação urbana provavelmente representa um caso 
extremo de segregação espacial – é a forma atual em que a segregação 
espacial se manifesta de forma crescente” (KOZAK, 2011, p.49).  
 

Em se tratando da dinâmica de urbanização sobre Região Metropolitana19, 

esta vem sempre associada ao processo de metropolização. Tal região é definida 

                                            
18 Quanto o processo de segregação, este é um dos conceitos mais discutidos na literatura das 
ciências sociais. Nesta tese está considerando apenas a segregação involuntária definida de acordo 
com Vasconcelos (2013, p.24): “o processo que conduz à formação de áreas semelhantes aos 
guetos, nas quais a população é forçada a residir”. A desagregação seria o processo contrário ao da 
segregação, isto é, “a saída de uma parte da população do gueto, observada com o fim da legislação 
impeditiva, como nas cidades americanas”. Ressalta-se que essa definição foi criada por MARCUSE 
(2006, p. 111 apud VASCONCELOS, op.cit., p. 25) como “a eliminação de barreiras para a livre 
mobilidade dos residentes de um gueto”. 
19 De acordo com Limonad (p. 197) o termo região metropolitana remete via de regra a “uma ideia de 
grandes concentrações de população e de atividades em um espaço geográfico que compreende 
divisões político-administrativas de nível local (municípios, ayuntamentos, towns). Neste espaço se 
desenvolvem interações sociais e econômicas diversas (...) que articulam as diversas localidades 
pertencentes à região metropolitana por meio de relações interurbanas e inter-regionais”. Quanto a 
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por Ester Limonad (2007, p. 187) como sendo “parte de um movimento mais geral de 

dispersão territorial da urbanização, mais forte do que a metropolização”. Esta autora 

ao analisar o aparente aumento do processo de metropolização brasileira, deduz 

que a metropolização está mais atrelada à extensificação do que a intensificação da 

urbanização. No entanto, por mais que pareçam contrapostas este dois conceitos, 

há indicações de ambas estarem a se desenvolver de forma complementar, mesmo 

que, “ambos tendem a formar grandes extensões territoriais, de caráter diverso” 

(op.cit.). 

Limonad (op.cit.) define que a intensificação, “tem como paradigma a 

concentração espacial da população e das atividades econômicas”, a extensificação 

“tem por horizonte a dispersão espacial com a formação de aglomerados insulares 

dispersos no território, porém com interações em termos das atividades econômicas 

e da mobilidade espacial da força de trabalho e da população”. 

Uma particularidade do processo de extensificação da urbanização é definida 

por Monte-Mór (1994) que a introduz com base em Henri Lefebvre, como: 

 
 
(...) a urbanização que se estende para além das cidades em redes que 
penetram virtualmente todos os espaços regionais integrando-os em malhas 
mundiais – representa, assim, a forma sócio-espacial dominante que marca 
a sociedade capitalista de Estado contemporânea em suas diversas 
manifestações, desde o centro dinâmico do sistema capitalista até – e cada 
vez mais – às diversas periferias que se articulam dialeticamente em 
direção aos centros e subcentros (...) Monte-Mór (1994, p. 171). 
 

Esta idéia de urbanização extensiva é também analisada em outro estudo de 

Monte-Mór (2009), no qual esclarece que: 

 

(...) abrange todo o território nacional implica a compreensão de uma 
dialética socioespacial onde a produção do espaço social se dá sob 
condições de produção que são próprias dos espaços das cidades e áreas 
urbanas e níveis diferenciados, uma articulação geral ao meio técnico-
científico e informacional e a suas muitas e variadas extensões – 
incompletas, disfuncionais e eventualmente desintegradas, interna e 
externamente (MONTE-MÓR, 2009, p. 157). 
 

                                                                                                                                        

esta temática – região metropolitana, diversos países desenvolveram metodologias diferenciadas 
para sua definição, porém observou-se que embora as conceituações se diferenciem, “quase todas 
partem da identificação de uma área central, com uma elevada concentração de população e/ou de 
emprego, com uma área periférica densamente povoada e articulada ao núcleo metropolitano” 
(OECD, 2006, 34-35). 
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Sob a ótica deste autor a urbanização extensiva é reconhecida como a proxy 

da produção do espaço social, configurando-se em uma complexidade de 

urbanização contemporânea onde diversas situações são encontradas neste 

processo dito como extensão. Este processo abarca também formas intensas de 

produção espacial e ocupação territorial. 

Outro processo de dinâmicas territoriais discutido entre a literatura urbanística 

e geográfica é a urbanização periférica que Topalov (1979, p. 20) define como 

sendo: 

 

“a criação a partir do nada – exceto a proximidade de uma aglomeração – 
de efeitos uteis de aglomeração. Sua formação está fundada concretamente 
sobre a realização simultanea de infraestruturas e de habitações, de 
comércios e de equipamentos coletivos, de meios de transporte e – 
eventualmente – de empregos” (TOPALOV, 1979, p. 20, tradução nossa).  
 

Um dos resultados do sistema de produção capitalista do espaço que a 

urbanização periférica proporciona são as periferias urbanas. 

 Diversos autores têm chamado a atenção para o fato de que há mudanças 

significativas nas formas de assentamento humano no mundo. No século XIX, 

Monclús (1998, p. 8) localizava o início desse movimento, mas reconhece as 

especificidades do que vem ocorrendo mais recentemente, chamando atenção para 

o aparecimento de “novas periferias”, destacando que: 

 

“as últimas inovações tecnológicas unidas a complexas mudanças de 
caráter econômico e social estariam dando como resultado uma ruptura 
generalizada nas pautas de localização de praticamente todos e cada um 
dos elementos que compõem as aglomerações urbanas por distintas que 
elas sejam” (idem). 
 

Sobre as periferias urbanas no Brasil, Matos (2005) esclarece que as de hoje 

diferem substancialmente das do passado, e que essa diferença existe devido ao 

elevado número de pessoas “sem pouso certo” transitando pelos territórios urbanos, 

expulsas de suas áreas de origem, configurando enfim uma dinâmica demográfica 

onde os locais de moradia são distantes dos centros de comércio, prestação de 

serviços e dos locais de trabalho. Essa configuração insere novos problemas no 

cotidiano: aumentam os tempos de viagem e gera-se uma maior exposição aos 

problemas de trânsito, acidentes, poluição dentre outros. Silva (2008) esclarece que 

as áreas periféricas urbanas apresentam características intrínsecas – como a 
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existência de estoques de terras livres, a ausência de infraestrutura instalada, a 

precariedade de serviços públicos, a longa distância em relação aos centros 

urbanos, a baixa qualidade dos loteamentos e a clandestinidade generalizada que 

rebaixam o seu valor no mercado imobiliário e possibilitam o seu acesso por parte da 

população de menores recursos.  

Essas áreas, resultantes do desenvolvimento urbano visto no contexto do 

país, calcadas em uma ação fragmentada do governo brasileiro tem levado à 

constituição de um modelo dual de cidade, conforme explicita Leal (2005, p. 32): “de 

um lado, a cidade formal, onde se concentram os investimentos públicos; e, de 

outro, a cidade informal, clandestina e ilegal, sem benefícios equivalentes, 

crescendo exponencialmente sem qualquer regra de urbanidade”. Esse movimento 

de “periferização”20 das cidades se transformou em uma das formas de acesso 

habitacional mais significativa do país.  

A periferização das cidades brasileiras se acentuou com a crise das políticas 

habitacionais no início dos anos de 1970 advindas, por sua vez, como solução de 

problemas de moradia herdados do forte crescimento populacional e agravamento 

das condições sociais no período desenvolvimentista (meados da década de 1940 a 

meados da década de 1960). O acelerado crescimento econômico que marcou este 

período, por outro lado, levou ao agravamento das desigualdades sociais marcadas 

pela má distribuição de renda no período seguinte, de 1980 a 1990, quando, 

segundo Céline Sashs (1999), 47,7% da renda nacional concentrava-se em 10% da 

população mais rica. Sabe-se que a problemática urbana e habitacional brasileira 

tem sido pautada pelos princípios do Movimento Nacional pela Reforma Urbana 

(MNRU), ocorrida durante os anos de 1980, incorporados pela atual Constituição 

brasileira de 1988, obteve avanços no sentido de universalizar formalmente os 

direitos de cidadania, e a participação popular nas políticas públicas, tendo sido, por 

isso, intitulada de Constituição cidadã. Segundo Marcelo Lopes de Souza (2003), o 

MNRU tem como meta a democratização do planejamento e coibição da 

especulação imobiliária, com a finalidade de reduzir as disparidades econômicas e a 

desigualdade socioespacial, incorpora-se nisso a redução da desigualdade 

                                            

20 Conforme Vasconcelos (2013, p. 31) “a noção de periferização no Brasil está substituindo a de 
marginalização espacial. Esta noção é muito próxima da de marginalização mas com um componente 
espacial mais forte. 
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socioespacial e o atendimento as necessidades coletivas e de consumo das 

camadas de baixa renda, bem como a garantia de um transporte melhor, a preços 

acessíveis, e a eficiência na mobilidade de toda a população. 

De acordo com o exposto acima, a evolução dos acontecimentos da política 

habitacional do Brasil ao lado do intenso crescimento econômico e do processo de 

urbanização excludente, resultou em uma elevada concentração espacial da 

pobreza nas áreas periféricas. Esse afastamento da população de baixa renda para 

áreas mais distantes representa um dos processos que induz à desigualdade 

espacial por classes de renda. Assim, a diferenciação espacial passou a ser uma 

marca das capitais brasileiras, com bairros bem definidos em termos de classes 

sociais e tipo de moradia. Portanto, a política habitacional do governo, de certa 

forma, favoreceu a formação de periferias urbanas, na medida em que não atacou 

questões como a da especulação imobiliária, resultante de investimento público, com 

ação reguladora que garante a estruturação de um mercado imobiliário capitalista 

para uma parcela restrita da população, enquanto que para a maioria restam as 

opções das favelas21, dos cortiços, ou do loteamento ilegal em uma periferia sem 

urbanização com alto custo do transporte e baixa mobilidade urbana de seus 

moradores. 

                                            
21 Conforme o IBGE (2010), Aglomerados Subnormais são definidos como sendo: “conjunto 
constituído por 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas por ausência de título de 
propriedade e pelo menos uma das características abaixo: - irregularidade das vias de circulação e do 
tamanho e forma dos lotes e/ou - carência de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede 
de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública)”. No entanto, favela é conhecida ao 
longo do país por diversos nomes, como comunidade, grotão, vila, mocambo, entre outros, ambos 
identificados como sendo Aglomerados Subnormais, conforme metodologia do IBGE (2010). 
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3 CONFORMAÇÃO URBANA DA RMN 

 

Um panorama histórico da constituição e expansão da RMN será apresentado 

neste capítulo 2. Para isso, observou-se os aspectos quanto: a delimitação 

fisicoespacial e institucional, a dinâmica espacial, o acesso à terra urbanizada, os 

processos e as formas de transformação territorial, entre o período de 1964 a 2014, 

os quais antecederam e desencadearam sua ocupação urbana.  

No marco do fenômeno de crescimento urbano das cidades brasileiras se 

verificam mudanças na conformação espacial que dão conta da emergência da 

expansão urbana de forma dispersa coexistindo com níveis gradiente de 

periferização do modelo de cidade tradicional. Fenômenos como dispersão urbana 

fazem parte do processo de configuração da RMN e são materializados no espaço 

urbano através das formas de ocupação territorial. Tais formas provenientes, muitas 

vezes, da associação entre a produção imobiliária e a existência de infraestrutura 

urbana e de áreas urbanisticamente qualificadas, dadas pela hegemonia no capital 

financeiro, promoveram e mantiveram a fragmentação territorial no processo de 

ocupação da RMN que remonta desde o início de sua formação, como será visto 

nesse capítulo. 

 

3.1 Delimitação Fisicoespacial e Institucional da R MN 

 

A metropolização apresentou seus primeiros indícios em Natal ainda na 

década de 1970 (CLEMENTINO, 1995; FERREIRA, 1996), durante o processo de 

desconcentração industrial no Brasil. Particularmente na RMN, esse acontecimento 

foi devido, principalmente, pela modernização da indústria tradicional: a têxtil. A 

maturação desses investimentos ultrapassou esse momento e câmbios relevantes 

ocorreram na década de 1980. Naquele momento, no sentido contrário à crise que 

assolava a economia brasileira, novos segmentos econômicos – petróleo e gás, 

fruticultura irrigada, carcinocultura e turismo – desapontaram no RN, que cresceu 

acima da média nacional (CLEMENTINO, 2003). 

De acordo com o que retrata Zoraide Pessoa (2015, p.178), outros processos 

corroboraram para a crescente influência de Natal sobre “esses municípios que 

exerciam, nas últimas décadas do século XX, nesse contexto a condição de cidades 
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dormitórios, no caso de Extremoz e Ceará-Mirim”. Essa autora enfatiza, em se 

tratando das duas últimas décadas, que “outras cidades começam a agregar essa 

condição em relação ao polo, como Nísia Floresta, São José de Mipibu, Monte 

Alegre e Vera Cruz, com intensidade variada entre uma e outra”, (idem). Portanto, 

essas cidades, cuja economia se fundamenta em atividades rurais, nessas duas 

últimas décadas, compuseram estruturas assinaladas pela “pluriatividade, fenômeno 

delimitado como a nova configuração do mundo rural”, explanado como cada vez 

mais urbano por Graziano da Silva (1998 apud PESSOA; DIAS, 2015, p. 147), e 

reforçado por Tinoco (2008) como “Áreas de Transição Rural e Urbana – ATRU” as 

quais são analisadas sobre a dinâmica de ocupação de São Gonçalo do Amarante 

mais especificamente, que será abordado no Capítulo 3. 

De acordo com Silva (2010), a primeira formação de metrópole englobou seis 

municípios e formou-se na tentativa de atender a um dispositivo legal, vindo a 

constituir a “grande Natal”, conformada pelos transbordamentos urbanos de Natal no 

polo sul no sentido de Parnamirim, Oeste (Macaíba) e Norte (São Gonçalo do 

Amarante, Extremoz e Ceará-Miirim).  

A Região Metropolitana de Natal foi criada pela Lei Complementar n° 152 de 

16 de janeiro de 1997. Inicialmente à RMN, integrava apenas os municípios de 

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

Com a Lei Complementar nº 221, de 2002, passam a fazer parte da região 

metropolitana os municípios de São José de Mipibu e Nísia Floresta, porém as 

ligações sociais e econômicas não eram expressivas a ponto de se justificar a 

inserção desses dois municípios conforme esclarece Silva (2010). 

Com a Lei Complementar n° 315 de 30 de novembro de 2005, o município de 

Monte Alegre é adicionado e em 2009 passa a fazer parte o município de Vera Cruz, 

totalizando 10 munícipios. Com esse novo cenário, a dificuldade de uma gestão 

metropolitana veio à tona e se faz presente até os dias atuais com a inserção de 

mais um município (Maxaranguape) pela Lei Complementar nº 485, de 25 de 

fevereiro de 2013. Os interesses para implementar instrumentos de integração 

metropolitana, expressa por meio de um planejamento metropolitano, pouco se 

efetivam, mas se elabora o Plano Metropolitano que serviu para vários 

financiamentos. 

O que se vê na RMN, é a conformação morfológica de uma região 

metropolitana constituída inicialmente a partir de processos físicos que ocasionaram 
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o processo de conurbação22 entre a cidade-polo – Natal e o município de 

Parnamirim, e de transbordamento da malha urbana entre Natal e São Gonçalo do 

Amarante, configurando um território formado por tecidos urbanos heterogêneos 

tanto com relação à morfologia quanto aos usos. Porém são os usos residenciais em 

que mais se sobressaem, pois estes, a maioria das vezes, são tecidos urbanos 

homogêneos, marcados por presença repetitiva da tipologia, forma e distribuição 

espacial o que ocasiona a forte demarcação física no território. 

O estudo “Integração dos municípios brasileiros à dinâmica da 

Metropolização” publicado em Agosto/2014 pelo Observatório das Metrópoles afirma 

que essa questão referente a falta de efetividade metropolitana da RMN é explícita 

na Região Nordeste, assim como na Região Sul, onde há muitas unidades 

institucionalizadas, porém existem poucas efetivamente metropolitanas23 apenas três 

– as RMs de Recife, Fortaleza e Salvador. O estudo cita ainda que, essas três 

metrópoles do Nordeste apresentam em torno de 80% de seus municípios entre os 

níveis muito alto, alto e médio de integração24. No caso da RMN, dos 10 municípios 

que a compõe de acordo com o Censo de 2010, apenas três têm nível de integração 

alto com Natal, que são: Extremoz, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. 

Macaíba apresenta integração média, o restante apresenta o nível baixo e muito 

baixo de integração, representando cerca de 60% do total.  

Para esse trabalho optou-se por não utilizar o município de Maxaranguape 

nas análises dos dados em geral devido sua inserção ser muito recente na RMN. Os 

dados do IBGE referentes à RMN, os quais são trabalhados nesta tese, 

correspondem ao Censo de 2010, não existindo portanto, esse município como 

membro da RMN; outro motivo é por entender que sua inserção não apresenta 

relações físico-espaciais em escala de integração metropolitana com o restante da 

                                            
22 Processo que ocorre, segundo Villaça (1998) “quando uma cidade passa a absorver núcleos 
urbanos localizados a sua volta, pertençam a eles ou não a outros municípios”. 
23 De acordo com o Relatório de Pesquisa sobre - Níveis de Integração dos Municípios Brasileiros 
em RMs, Rides e AUs à Dinâmica da Metropolização – (Observatório das Metróples, 2012, p. 2), a 
metrópole é considerada a partir de características dos aglomerados urbanos que lhes permitem 
constituírem-se como centros do poder econômico, social e político. Portanto, são unidades capazes 
de polarizar o território nas escalas nacional, regional e local. 
24 Os níveis distintos de integração dos territórios estão relacionados à dinâmica de metropolização 
que passa pelas transformações na natureza e na configuração espacial das cidades e pelas 
características como a organização funcional dos espaços; a concentração/distribuição de população, 
produto e rendimentos; os fluxos de mercadorias, população e serviços; as condições de 
infraestrutura urbana; os processos de ocupação territorial; as articulações de poder; entre outras.  
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RMN. Essa falta de integração metropolitana se confirma com a justificativa do 

deputado George Soares25, autor do Projeto de Lei que inseriu tal município como 

membro da RMN, alegou que o único motivo seria a posição geográfica de outros 

integrantes da Região Metropolitana de Natal, tais como São José de Mipibu, Vera 

Cruz e Ceará Mirim. Vale ressaltar que essa retirada não compromete as análises 

espaciais da produção imobiliária do PMCMV, pois também não foi identificado 

qualquer projeto ou dinâmica relevante relativa ao tema neste município.  

Exposto este item sobre o processo de delimitação físicoespacial e 

institucional da RMN, interessa-nos trazer agora uma explanação geral sobre sua 

dinâmica socioespacial, conforme será analisado no item que se segue. 

 

3.2 Considerações Acerca da Dinâmica Socioespacial da RMN 

 

Com a localização dos distritos industriais, nos anos de 1970, e de áreas para 

moradia de trabalhadores em suas adjacências, o eixo de expansão da cidade foi 

redirecionando para o norte e oeste da cidade, conforme Figura 1 , consolidando, 

pela construção massiva de conjuntos habitacionais populares e sem infraestrutura 

adequada, setores de baixa qualidade de habitabilidade, além de terem se 

transformado, na ausência dos empregos esperados, em cidade dormitório26 

dependente de todas as atividades e serviços urbanos do centro de Natal. Essa 

produção de moradias unifamiliares na direção das áreas periféricas e da 

“reprodução do solo” a partir da verticalização nas áreas consolidadas, demandaram 

solo urbano e foram financiadas por fundos diferentes pelo Sistema Financeiro de 

Habitação – SFH.  

Esse dinamismo da construção civil – seja como cliente o Estado, seja como 

promotores privados – foi fundamental para a consolidação e modernização do setor 

imobiliário ao final dos anos 1980, e nas décadas seguintes, quando se extinguiu o 

principal agente do SFH, o Banco Nacional de Habitação – BNH, dando início a uma 

                                            
25 Matéria publicada no site da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, em 
13/07/12. Disponível em: http://www.al.rn.gov.br/portal/noticias/1871/regio-metropolitana-de-natal-vai-
ter-mais-dois-municpios. Acessado em: 14/08/12. 
26 Entendendo aqui o que foi definido por Ricardo Ojima (2010, p. 396) como “áreas residenciais com 
elevada proporção de pessoas que realizam suas atividades cotidianas (trabalho, estudo ou lazer) em 
outra cidade, geralmente na sede metropolitana, originando os fluxos de deslocamento pendular”. 
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produção independente do financiamento do Estado. A demanda por essa produção, 

principalmente para a população mais abastada, foi alimentada por uma mudança 

na esfera econômica com o incremento da produção de petróleo e o incentivo ao 

turismo (FERREIRA; MORAIS CAMPOS, 2013).  

O solo disponível, que na década de 1980 e inclusive no inicio dos anos 1990 

não representava problema para os incorporadores, começou a tornar-se escasso 

devido à própria ação dos promotores e se reduziu a diferença material e simbólica 

do espaço urbano necessárias para aumentar sua rentabilidade. Este processo 

incidiu sobre o preço do solo, que aliado ao aumento dos investimentos públicos em 

infraestrutura, desencadeou uma desenfreada especulação imobiliária em toda a 

cidade, fazendo expandir seus limites para além dos outros municípios da RMN, 

conforme está ilustrado no mapa da evolução de sua mancha urbana, Figura 1 . 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região 

Metropolitana de Natal – Natal Metrópole 2020, constatou-se que na década de 

1980, alguns dos municípios do entorno de Natal já apresentavam uma considerável 

relação com essa cidade-polo, se constituindo alguns como áreas de extensão 

turística. Na década seguinte, confirma-se a conurbação entre Natal com 

Parnamirim, que foi profundamente influenciada pela expansão imobiliária em suas 

áreas adjacentes. Constatava-se, segundo Pessoa (2009),  também o intenso fluxo 

de mobilidade pendular em direção a cidade-polo, oriundos principalmente dos 

municípios de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, representando uma 

dinâmica funcional que resulta da disposição do território e da não coincidência entre 

o local de residência e os locais de trabalho e/ou estudo.  

Com a chegada das empresas de outros Estados na RMN, a produção 

imobiliária muda para dar lugar a estratégias de valorização da propriedade 

imobiliária. São incorporadas novas áreas do entorno da capital, mais afastados dos 

lugares do mercado tradicional ao circuito da produção imobiliária e construídos, 

produtos em outras localizações que antes representavam a periferia metropolitana. 

A indústria também se fez presente antes mesmo da formação RMN. De 

acordo com Araújo (2009) no início dos anos de 1970, 34 projetos industriais foram 

aprovados para o estado, dos quais 58,8% estavam inseridos em Natal e, em torno 

de, 80,0% no que viria se constituir como sua Região Metropolitana, como foi visto 

anteriormente com o processo de metropolização. Esse autor descreve ainda que: 
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A partir da década de 1970 ocorreu um significativo processo de 
diversificação produtiva no Rio Grande do Norte motivado pelos 
investimentos da SUDENE e da PETROBRÁS e pela modernização 
da agropecuária potiguar, sobretudo, sua agricultura, que sofreu 
grandes transformações no decorrer da década de 1980, a partir da 
introjeção de novas tecnologias à fruticultura do estado, Araújo 
(2009, p. 289). 

 

Nas décadas seguintes, continuaram a vir instalação de indústrias, mas 

também a participação da agricultura e pecuária, principalmente no quinquênio de 

1980-1985, apresentou maior ocupação na economia norteriograndense. No Estado 

do Rio Grande do Norte, conforme (ARAÚJO, 2009, p.295) o exercício de aplicar o 

financiamento das atividades privadas por meio de isenção fiscal “sobretudo 

concessão de ICMS, data do ano de 1986, quando efetivamente o governo colocou 

em prática (...) o PROADI27”, principalmente para desconcentrar a indústrias da 

capital e de seu entorno e levá-las também para o interior do Estado. A “região como 

um todo experimentou um abrupto processo de urbanização, sobretudo a partir da 

década de 1970”, porém continuou com o processo de intensificação de urbanização 

concentrado na capital Natal, e nos municípios que posteriormente constituíram a 

RMN (idem). Ou seja, tanto a intensificação quanto a extensificação da urbanização 

se deu nesse período de efervescência imobiliária contribuindo para um 

delineamento da conformação espacial em todo o Estado, principalmente na área 

que vai ser reconhecida posteriormente por RMN onde teria maior concentração de 

infraestrutura e serviços. Fazendo um comparativo com o setor de serviços, “o 

subsetor de atividades imobiliárias e de aluguéis teve um crescimento de 4,4%, 

sendo bem superior à média do setor de serviços, que foi de apenas 2,9%” (idem).  

Em suma, do setor terciário, os subsetores que têm ostentado maiores 

participações no PIB setorial no decorrer do processo de urbanização são: o 

subsetor da administração pública e o de comércio, apesar das eventuais quedas de 

seus pesos no PIB setorial. Mas chama-se a atenção, no período de 1970 a 2000, 

para o aumento da participação no PIB setorial dos subsetores de transporte e 

comunicação que, impulsionados, sobretudo, pelo forte processo de urbanização, 

experimentaram melhor desempenho no PIB setorial esclarece Araújo (2009). 

                                            
27 Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Norte. 
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Atrelado a este contexto, o dinamismo espacial da dinâmica imobiliária veio 

assinalado pelas tendências históricas de localização desigual dos grupos sociais 

dentro da cidade delineadas pelas: intervenções urbanísticas, localização de 

equipamentos desejáveis ou não, qualificação e proximidade aos serviços e 

condições física-ambientais e cenográficas do lugar. De acordo com Gomes et al. 

(2015), que buscou vislumbrar as condições socioespaciais da RMN, atualmente 

essas desigualdades socioespaciais e diferenciações internas continuam a existir no 

território28 metropolitano.  

                                            
28 Entendendo aqui como a abordagem referente a contribuição de Raffestin (1993) onde observa que 
o “território” é engendrado por relações sociais, de poder e dominação, o que provoca a cristalização 
de uma territorialidade, ou de territorialidades, no espaço, a partir de diferentes atividades.  
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Figura 1 : Representação da expansão da mancha da ocupação urbana na RMN em 1977/1984/1992. 

 
Fonte: FADE/UFPE 2006. Nota: Elaboração própria, 2014. 
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Considerando o PIB como uma referência de leitura socioespacial da 

dinâmica urbana metropolitana, vê-se uma RMN estratificada socioespacialmente, 

conforme Gomes et al. (2015, 55-56), revelando o enquadramento dos municípios 

metropolitanos em cinco grupos: o primeiro refere-se a Vera Cruz, com o PIB mais 

baixo; o segundo, (Monte Alegre, Nísia Floresta e Ceará-Mirim), apresentaram um 

PIB per capita (2010) em média de R$ 5.500,00; o terceiro Extremoz e São José de 

Mipibu, de R$ 6.500,00. Nos municípios de Extremoz e Nísia Floresta, “seu PIB é 

atrelado a atividades agropecuárias e extrativistas e também ao turismo, fazendo 

com que haja uma dinâmica litorânea específica em relação ao setor, voltada ao 

imobiliário e aos serviços” (idem). O quarto, composto pelos municípios de 

Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante, que têm o valor de seus 

respectivos PIB per capita mais próximos ao de Natal. Interpreta-se essa realidade 

talvez pelo fato de que, ambos municípios apresentem uma maior integração com 

essa capital. Nesses municípios, sucede: 

“uma descentralização para os territórios dos municípios vizinhos de uma 
gama de serviços subsidiários à sua dinâmica interna, como aqueles 
voltados ao abastecimento de alimentos, descentralização de unidades 
universitárias especializadas, indústrias e aeroportos” (idem). 

O último grupo de composição insere-se somente a cidade de Natal, pela sua 

composição de metrópole e sua centralidade interna em relação não somente à 

Região Metropolitana, mas também verificada em relação ao estado do RN, quando 

abordados indicadores como o REGIC29 (GOMES et al., 2015). 

Um dado que se destacou na pesquisa de Gomes et al.(2015, p. 60), foi que:  

O município de Parnamirim que, proporcionalmente, ultrapassa Natal no que 
concerne a pessoas com nível superior completo (17% de sua população, 
em comparação com Natal, cujo índice é de 15 % , refletindo efetivamente 
não apenas um específico contexto educacional municipal de Parnamirim, 
mas também o deslocamento de uma nova classe média, que tem acesso à 
educação superior e de qualidade, para o território desse município, que 
ainda proporciona loteamento para residências diferenciadas, a partir de 
condomínios horizontais de alto padrão. 
 

Isto mostra que a dinâmica imobiliária residencial também acompanhou esta 

mudança ofertando ao mercado opções de residências que atingisse esse público. 

                                            
29 O Núcleo local do Observatório das Metrópoles fez, para tanto, uma leitura da RMNATAL segundo 
os resultados apresentados pelo Estudo das Regiões de Influencias das Cidades (REGIC) 
objetivando compreender o papel dessa Região Metropolitana não apenas em seu contexto interno, 
como também perante o contexto nacional. 
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Outro fator observado neste livro foi que a cidade de Natal é mais rica da 

RMN e também a “mais desigual internamente, já que apresenta visíveis condições 

de marginalização de sua sociedade, como bolsões de pobreza, poluição de seu 

meio ambiente e falta de infraestrutura urbana em grande parte de seu território” 

(GOMES et al., 2015, p. 62). 

A reestruturação das empresas incorporadoras a partir de 1990 redirecionou a 

produção para estratos médios e altos da população dos municípios da RMN, 

consolidando um mercado imobiliário desligado de uma Política Habitacional pública 

efetiva. Diante deste contexto, a direção dos fluxos de expansão do capital 

imobiliário na busca por novas demandas nos municípios vizinhos à cidade-polo 

Natal com potencial cênico-paisagístico a se explorar e pertencentes a RMN, se deu 

no sentido norte na extensão de Ceará-Mirim e Extremoz, e ao sul, no sentido de 

Parnamirim e Nísia Floresta, formando um corredor turístico. A ocupação turística 

serviu para o acúmulo de criação de áreas com infraestrutura que vão servir para o 

momento atual gerar essas urbanizações configuradas no território que possibilitarão 

as ocupações voltadas para o uso residencial fixo. 

Para Oliveira (2012), o fator indutor do processo de urbanização no litoral 

RMN foi a presença de segunda residência como espacialidade da vilegiatura 

marítima30. Essa autora observa que o redirecionamento do núcleo urbano da cidade 

de Natal no século XX, que se deu estruturalmente nos bairros da Ribeira, Cidade 

Alta e Alecrim, se voltou gradativamente para a praia, movimento encabeçado pela 

classe mais abastada detentora do capital excedente para a construção e 

manutenção de segundas residências. Com relação aos outros municípios 

litorâneos, como Parnamirim e Nísia Floresta, esta autora afirma que os primeiros 

indícios de ocupação litorânea para fins de lazer se dão no final da década de 1970 

e início de 1980, momento o qual surgia os primeiros loteamentos na faixa do litoral. 

Com a vilegiatura marítima vinha também a infraestrutura alterando a 

paisagem ao longo do século XX, através da construção de estradas, implantação 

de meios de transportes, abastecimento de água e energia elétrica, e serviços de 

telefonia. 

                                            
30 Definida por Joane Batista (2013, p. 16) como sendo “a necessidade da sociedade urbana fixar-se 
temporariamente na faixa litorânea em residência de uso não habitual, para a prática do lazer e para 
a atividade turística”. 
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Em se tratando da atividade turística, na visão de Cruz (2000), tem-se 

promovido no Nordeste brasileiro dois processos inter-relacionados: a urbanização 

turística dos lugares, que se refere à implementação da infraestrutura necessária à 

qualificação do lugar para desempenhar uma nova função; e a urbanização para o 

turismo que diz respeito à criação de uma infraestrutura de suporte, indiretamente 

ligada ao turismo. Segundo a autora: 

 

“embora a urbanização turística seja uma forma de urbanização para o 
turismo, a distinção conceitual se faz necessária porque, em se tratando do 
litoral nordestino, há casos em que o processo de apropriação do espaço 
pelo turismo não chega a ser uma urbanização turística” (Ibid, p.142).” 
 

Sobre um suporte territorial singular, formado por áreas de grande valor 

cênico-paisagístico e ambiental, representado principalmente pelo entorno do Rio 

Potengi – Natal/RN, o entorno da Lagoa de Extremoz, localizada entre os municípios 

de Extremoz e São Gonçalo do Amarante, o conjunto de Dunas Litorâneas, dentre 

elas a Unidade de Conservação denominada Parque Estadual das Dunas de Natal, 

as lagoas de Nísia Floresta e a Várzea do Rio Ceará-Mirim, além de Rios como 

Potengi, Doce e Pitimbu, em meio ao manguezal e os cordões dunares presentes 

em toda a extensão dos municípios costeiros da Orla da RMN, nos encontramos ao 

final do século XX, frente a uma Região Metropolitana descontínua e heterogênea, 

integrada por uma cidade central (Natal).  

Nos primeiros anos do século XXI, ocorreu um boom de investimentos locais, 

aumento do preço do solo e dos imóveis e atração de novas empresas ao mercado 

da construção civil. No caso da RMN a dinâmica imobiliária representou um 

potencial de atração de investimentos, tanto de capitais nacionais quanto 

estrangeiros. De fato, o turismo e o imobiliário passaram a ser o produto de mercado 

mais atrativo para capital estrangeiro, pois em 2001 representavam 40,53% do total 

e em 2007 passaram a representar 97% das entradas, superando setores 

tradicionais como indústria e agronegócios. Entretanto, a crise na Europa em 2007-

2008, fez retrair este mercado e com a chegada dos financiamentos pelo PMCMV 

(2009 até os dias atuais) desviou-se a produção imobiliária a outros setores e 

demandas.  

Os eixos de expansão dessa dinâmica (identificados no Plano Estratégico da 

RMN, em 2007) consolidam-se e avançam sobre o território, levando a uma 
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expansão urbana “sem urbanidade”, isto é, baixo alcance das redes de 

infraestrutura, ausência de equipamentos coletivos e sociais. Conforme Sobrinha et. 

al (2015) até 2007:  

 

“ (...) a forma de espraiamento desse tecido viário (mesmo que precário) 
assumia um sentido de conurbação litorânea, isto é, uma ligação física entre 
os municípios metropolitanos pela orla marítima (Natal-Parnamirim-
Extremoz-Nísia Floresta); após 2008-2009, tal sentido ganha nova 
expressividade no eixo dos municípios interioranos, como São Gonçalo, 
Macaíba, Monte Alegre e Ceará-Mirim). Essas novas manchas urbanas são 
de baixa densidade, ausência de infraestrutura adequada e concentram a 
maior parte da população de interesse social. Municípios como São Gonçalo 
do Amarante, Parnamirim e Extremoz passaram a apresentar aglomerados 
subnormais, muitas vezes relacionados com a vulnerabilidade 
socioambiental – ocupação de dunas e mangues”  (idem, p. 265).  
 

Ao mesmo tempo em que se verifica uma expansão da metrópole pela 

produção de solo semiurbanizado (na maior parte das vezes apenas com 

abastecimento de água e eletrificação), dispersando a metrópole, recrudesce o 

quadro da inadequação habitacional nas áreas internas a Natal e periféricas à 

metrópole. As manchas de 2014 referem-se aos novos tecidos urbanos produzidos 

pela atual produção imobiliária promovida pelo Programa Minha Casa Minha Vida - 

PMCMV, as quais se espraiam no sentido do interior da RMN, extendendo-se para 

os muncípios da periferia metropolitana mais longínquos da cidade-polo. A RMN 

apresenta um sistema de polaridades, interiores e costeiros, de características 

diversas, que em seu conjunto formam essas cidades descontínuas, ainda que 

escassamente reticulada, produto de curto processo histórico de urbanização e de 

atuação do capital imobiliário que, desde seu início, e em plena coerência com seu 

suporte geográfico e seu território foi crescendo de forma desordenada, Figura 2. 

Portanto, a expansão de crescimento urbano da RMN aponta para a direção 

dos municípios de Parnamirim, Macaíba, São José do Mipibu, São Gonçalo do 

Amarante e Ceará-Mirim. A facilidade de acesso entre três municípios (Natal, 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante) pela BR 101, a presença do antigo 

Aeroporto e da Base Aérea em Parnamirim, e do distrito industrial em São Gonçalo 

do Amarante, foram alguns dos fatores que contribuíram para o início do 

espraiamento da mancha de ocupação da RMN. 

Observa-se que a formação da mancha de expansão urbana da RMN, Figura 

2, se deu da costa para seu interior, com velocidades e dinâmicas diferentes. Depois 
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da mancha preencher os tecidos urbanizados de Natal, foi se espraiando para os 

municípios de seu entorno imediato, porém não com a mesma velocidade que 

ocorreu nesta cidade, isto porque Natal por concentrar as atividades de comércio e 

serviços, sempre foi ponto de atração da ávida procura por terras. Assim, atualmente 

com a atuação do PMCMV, constata-se que a procura por terras está avançando 

para os municípios de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, com menos 

expressividade em termos de mancha de crescimento mas com a importância do 

dinamismo de uma Área Metropolitana Funcional. São esses dois municípios que 

apresentam, atualmente, maior acúmulo de áreas urbanizadas e que representam a 

melhor alternativa para o setor imobiliário criar novas áreas voltadas para diferentes 

públicos da produção imobiliária empresarial atual. Nos demais municípios da RMN, 

prevalece a reserva de áreas urbanas e projetos de parcelamentos que transformam 

aos poucos terras rurais em urbanas e direcionam a expansão da mancha 

urbanizada. 
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Figura 2 : Representação das tendências de expansão da ocupação urbana na 
RMN.  
 

 
Fonte: Observatório das Metrópoles – FADE/UFPE, 2007. Nota: Elaboração própria, 2014. 
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Será discutida a seguir, a questão do acesso à terra urbanizada, por entender 

que é um assunto inerente às dinâmicas socioespaciais, uma vez que ela é um dos 

itens que condiciona a expansão das ocupações e constitui os processos 

socioespaciais no espaço urbano.  

 

3.3 Discussão Sobre o Acesso à Terra Urbanizada na RMN 

 

No panorama geral, no Brasil, dentre os estratos socioeconômicos da 

população tem-se que a classe “A” é a de maior poder aquisitivo. Em 2010, a classe 

C, intermediária entre a classe média e a baixa, representou mais da metade da 

população em 2010, e estima-se que aumentou ainda mais em 2014 (ICEX, 2012). 

As instalações de megaeventos onde está sendo posta uma oportunidade para os 

setores de construção civil, de infraestrutura viária e de mobilidade urbana, junto 

com o setor de turismo e de serviço, marcam, simbólica e concretamente, a entrada 

das cidades do país no circuito dos territórios globais, conforme relata Raquel Rolnik 

(2013) em sua página eletrônica. Destacam-se neste cenário os setores imobiliário e 

o da construção civil, registrando forte crescimento apoiados no PMCMV.  

Diante desse contexto, Rolnik (2013) explicita em seu blog que “mais grave 

de tudo isso é o generalizado não reconhecimento, por parte das autoridades 

municipais, da regularização fundiária como um ‘direito’ dos moradores, tratando o 

tema como questão social”. Essa situação fica dependente de decisões 

administrativas morosas e, na maior parte dos casos, do não equacionamento desse 

direito por meio da instauração de soluções adequadas à remoção. 

Esse cenário representa mais um exemplo que fere o direito à moradia, onde 

mais uma vez as conquistas no campo do direito à posse da terra desses 

assentamentos foram ignoradas e tratadas de maneira dúbia e arbitrária. Essa 

especialista, afirma ainda em seu blog que “espoliam-se os ativos dos mais pobres, 

sem reconhecer seus direitos, porque é mais barato. Mas também porque, dessa 

forma, limpa-se a imagem da cidade a ser vendida nos stands globais: sem 

assentamentos populares à vista” (ROLNIK, 2013).  

Porém, sabe-se que o governo federal através da implementação deste 

programa pretendeu direcionar o setor imobiliário para atender à demanda 

habitacional de baixa renda, que o mercado por si só não alcança. Ou seja, fazer o 



64 

 

 

mercado habitacional, restrito no Brasil a uma parcela minoritária da população, 

incorporar setores que até então não tiveram como adquirir a mercadoria moradia de 

modo regular e formal. Se por um lado, as "classes C e D" foram descobertas como 

"mercado" pelas empresas, a partir de 2009, ainda havia limites, numa sociedade 

extremamente desigual e de baixos salários, para a expansão no acesso a 

mercadorias caras e complexas, como a moradia e a terra urbanizada. Com o 

pacote habitacional e o novo padrão de financiamento que o governo planejou, 

esses limites seriam, se não superados, alargados por meio do apoio decisivo dos 

fundos públicos e semipúblicos, de modo que a imensa demanda por moradia 

passaria a ser regularmente atendida. 

Bonduki (2008) esclarece que a terra urbanizada, provida de serviços, 

equipamentos e infraestrutura urbana, tornou-se cada vez mais cara, levando os que 

não tinham recursos a lugares cada vez mais distantes, precários e perigosos e à 

ocupação irregular. Este crescente processo mostra a ausência de uma política 

fundiária articulada com as políticas habitacional e urbana, nos diferentes níveis de 

governo no Brasil. Até recentemente, esta política foi sempre relegada e 

desconsiderada como parte básica para o início das intervenções em habitação de 

interesse social. A aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, depois de treze anos 

de debates no Congresso Nacional, criando novos instrumentos urbanísticos para 

viabilizar a regularização fundiária e fazer cumprir a função social da propriedade, 

representou a mais importante iniciativa para romper este ciclo. No entanto, a 

implementação do Estatuto depende dos municípios, posto que os instrumentos 

regulamentados só podem ser utilizados se forem previstos nos planos diretores a 

serem elaborados pelas prefeituras e aprovados pelos legislativos.  

Em se tratando da questão fundiária, é importante destacar que a Lei 

11.977/2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV 1 e a 

regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, prevê em 

seu Capítulo 03 – Da Regularização Fundiária de Assentamentos Urbanos – a 

obrigatoriedade da regularização fundiária dos assentamentos localizados em áreas 

urbanas. Mesmo tendo passado 6 (seis) anos da edição dessa Lei, ainda é bastante 

incipiente sua aplicação em todo o Estado, especialmente na RMN, tendo em vista 

que nesse último, apenas o município de Natal foi contemplado com o programa de 

regularização fundiária proposto para conceder 28 mil títulos de posse em dois anos. 

Os número revelam que são 1.600 imóveis na comunidade África, localizada no 
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bairro da Redinha, 1.200 imóveis no Passo da Pátria, 700 imóveis no bairro Planalto, 

1.804 no Programa Papel Passado31, que abrange os conjuntos Alto da Torre (bairro 

da Redinha com 185 Unidades Habitacionais – UHs), Bela Vista (bairro do Planalto 

com 207 UHs), Brisa do Mar ( bairro de Mãe Luiza com 60 UHs), Dinarte Mariz 

(bairro do Guarapes com 238 UHs), João Paulo II (bairro Pajuçara com 191 UHs), 

Conjunto Pirangi ( bairro Neópolis com 309UHs), Promorar (bairro Bom Pastor com 

120 UH’s) e Promorar I (bairro Felipe Camarão com 494 UH’s), 6.550 imóveis no 

bairro Nossa Senhora da Apresentação e 16 mil unidades habitacionais no 

Programa Saneamento Integrado também em Nossa Senhora da Apresentação e no 

bairro Lagoa Azul. 

Sabe-se que uma das mais importantes manifestações das dificuldades de 

acesso à terra é o intenso processo de formação de aglomerados subnormais e 

loteamentos irregulares no Brasil. O crescimento de favelas, que está enquadrado 

dentro desses aglomerados segundo IBGE (2010), é um dos grandes indicadores da 

gravidade da situação urbana no país (BONDUKI, 2008). O Brasil terminou o século 

XX com o número de 3.905 favelas identificadas pelo Censo, espalhadas por todo 

país. Houve um aumento de 22,5% desde o Censo de 1991, que apresentava 3.124. 

Este aumento já bem considerável, em termos porcentuais. Contudo, cabe ressaltar 

que ele fica ainda mais significativo se for considerado que muitas das favelas já 

existentes, desde o Censo de 1991, se depararam com um aumento demográfico 

interno, seja por meio da formação de novas construções, da ampliação familiar ou 

da transformação de barracos em cortiços (HIDRATA, 2009). Atualmente, conforme 

o Censo de 2010, cerca de 6% da população, totalizando mais de 11 milhões de 

pessoas vivem em favelas. 

De acordo com Pérez (2014), para entender os fatores que incidem na 

formação do preço do solo, há que considerar diversas questões. A localização 

como uma variável de centralidade (com base no modelo clássico de Von Thunen) é 

uma das mais importantes, que junto com o produto final imobiliário, são 

determinantes na desigual distribuição dos preços no território. Essa autora afirma 

que as peculiaridades da natureza do solo como bem não reprodutível, sobre o qual 

                                            
31 Instituído pela Portaria nº 326, de 22 de Julho de 2013, corresponde à propostas do Programa 
Planejamento Urbano, no âmbito da ação 8866 - Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas 
(Papel Passado), gerenciado pela Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos do 
Ministério das Cidades. 
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o promotor promove capital e trabalho, introduzem características particulares neste 

mercado com relação ao dos bens de consumo. Ressalta-se que, por um lado, a 

oferta de solo é inelástica: por outro lado, a demanda é derivada do uso possível na 

maior e melhor quantidade do destino final. No geral, o valor residual do solo, 

embora mesmo sem edificar, resulta das expectativas de rentabilidade que este 

possa suportar em função do uso e aproveitamento atribuído uma vez deduzido o 

custo de construção.  

Outra explicação do preço do solo, explica Bazant Sanchez (2011), é a 

grande disponibilidade territorial e o baixo custo da terra em municípios adjacentes 

às metrópoles brasileiras constituindo-se em variáveis que incidem diretamente na 

transformação de solo rural em urbano. Atualmente essa mudança é acentuada pela 

decadência da agricultura de subsistência das terras localizadas nas periferias 

urbanas, como pela concentração da riqueza nas cidades que atraem mais 

contingentes populacionais e geram maior desenvolvimento urbano, resultantes do 

modelo econômico prevalecente. Esta dinâmica, explica a razão pela qual as terras 

de baixa produtividade das periferias deixam de ser cultivadas por seus proprietários 

e se tornam especulativas. Diante dessa condição, as cidades da nossa realidade 

brasileira, apresentam tendência a um crescimento horizontal, em parte para 

acomodar a incessante demanda de todos os setores populacionais. Abrangendo 

desde daquele que não pode pagar por uma casa, mas sim um lote barato 

localizado nas periferias longínquas sem implantação de infraestrutura, até aqueles 

que apresentam rendas mais altas que podem pagar qualquer habitação em 

exclusivos condomínios de alto luxo separados fisicamente dos de baixa renda. 

Essas variáveis, a disponibilidade de terra e o seu baixo custo, não são as 

mesmas nem se fixa em função do maior valor que a demanda possa suportar em 

cada momento e lugar. Essa condição privilegiada dos proprietários lhes permite 

lucrar de um produto cuja valorização depende do conjunto da sociedade, e em boa 

medida das políticas públicas de planejamento. Nesse contexto, Lefebvre (2000) 

descreve que o aumento do poder dos empreendedores sobre o urbano é 

impulsionado pela crescente inserção do imobiliário no mercado financeiro que 

intensifica o processo triádico de homogeneização, fragmentação e hierarquização 

do espaço.  

Uma das características perceptíveis das mudanças que estão ocorrendo e 

sendo vista na RMN, fazendo analogia ao estudo sobre o panorama geral da 
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metrópole paulistana que Reis (2006, p. 49) desenvolve, “é a formação da área do 

tecido urbano na periferia de algumas cidades em descontinuidades ao já existente”. 

Conforme esse autor (ibidem, p. 51), “a expressão ´dispersão urbana’ permite 

evidenciar as tendências à distribuição dos pontos urbanizados sobre a totalidade 

dos territórios atingidos pelo processo”.  

No contexto da RMN o processo de dispersão urbana está se delineando 

como fruto da atuação do capital imobiliário e da ação Estatal, conforme será visto 

no Capítulo 03 quando se tratará mais especificamente dos seus principais 

municípios, tendo em vista que é muito cômodo para os empresários os quais 

aumentam indiscutivelmente as possibilidades de escolhas, com isso permite a 

compra (ou simples contratação de compromisso de compra) de glebas com custos 

bem reduzidos. Como explica Reis (2006, p. 178), a tais condições, lhes é oportuno 

assumir as obras de infraestrutura, o que reduz um grau de dependência de 

decisões de poderes públicos e é onde os promotores executam as obras do 

Programa Minha Casa Minha Vida. Como se vê, com frequência são 

empreendimentos localizados em áreas onde o valor do solo é mais acessível, e 

consequentemente mais distante dos centros de serviços e comércio referente aos 

tipos de uso da RMN, Figura 3 .  
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Figura 3 : Tipo de uso do solo na RMN, com a inserção dos empreendimentos do 

PMCMV. 

 
Fonte: Censo, IBGE/2010. Nota: Elaboração própria, 2014. 

 Fica evidente que muitos dos empreendimentos voltados para famílias com 

renda bruta até R$ 1.600,00, localizam-se em áreas com predominância de 
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atividades agropecuárias, mas pela lei está delimitada como urbana. Isso interfere 

diretamente ao modo de vida dos contemplados que precisam se adaptar ao novo 

modo de morar ou adaptam seus lares aos hábitos diários até então vivenciados, 

como será visto no Capítulo 05. 

Em Nísia Floresta, os empreendimentos ficam no entorno da parte urbanizada 

mas dentro da área onde a atividade da agropecuária é de 10 a 25%, caso 

semelhante é visto com a localização dos empreendimentos em Ceará-Mirim e 

Extremoz. Em Monte Alegre, tem empreendimento localizado em área onde o IBGE 

classifica como outras coberturas e uso32 e também em área urbana33.  

Em Vera Cruz e parte de São Gonçalo do Amarante os empreendimentos 

localizados nas zonas rurais também apresentam em seu entorno o tipo de uso da 

terra como pastagem e de 10 a 25% de atividades de agropecuária. Os demais 

empreendimentos de São Gonçalo do Amarante se encontram em área urbanizada 

e são destinados às famílias com faixa de renda bruta até R$ 5.000,00. Isso explica 

a condição do valor do solo onde o empreendedor precisa atingir um público com 

renda solvável para tornar viável a execução daquele empreendimento. É 

interessante observar que esses empreendimentos destinados a essa faixa de 

renda, se localizam nas áreas adjacentes a Natal onde já existe infraestrutura 

urbana instalada, uma vez que isso torna-se outro fator preponderante no momento 

da execução e viabilidade do empreendimento.  

Dos quatro empreendimentos instalados em Macaíba pelo PMCMV apenas 

um é localizado na área urbana e o restante está inserido em área onde a 

predominância de atividade agropecuária é de 10% chegando até 50%. 

Constata-se que a distribuição dos empreendimentos e o tipo de construção 

pelo PMCMV foi em função da qualidade do solo urbano. Ou seja, nas áreas 

urbanas onde ainda existem glebas rústicas, propícias ao parcelamento do solo, e 

que se encontram com valores mais baixos do mercado, se destinaram as 

                                            
32 Conforme o IBGE (2010) “outras coberturas e uso” são áreas comprovadamente agrícolas cujo uso 
não foi identificado no período do mapeamento. 
33 Nesta tese está dotando o conceito de área urbana e área urbanizada de acordo com Magalhães et 
al. (2013, p. 221), onde a primeira reflete “uma definição baseada em aspectos meramente legais, ou 
seja, sua delimitação ocorre por meio da aprovação da lei municipal de perímetro urbano, cuja função 
é separar juridicamente o ambiente urbano do rural”. Enquanto área urbanizada é definida como 
sendo “o resultado da ocupação antrópica sobre o território; são áreas que possuem ocupação 
contínua de edificações, ou que de alguma forma sofreram impacto antrópico destinado à ocupação 
urbana” 
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habitações voltadas a renda até R$ 1.600,00. Enquanto, nas áreas urbanizadas, 

onde já existem infraestrutura instalada e o valor do solo é mais alto, o mercado 

ofertou unidades para as famílias com renda correspondente até R$ 5.000,00. 

As áreas com tecido urbano isolado adquirem autonomia, tendo sua própria 

infraestrutura, seus serviços e espaços de uso comum. Pode-se, portanto, expor 

que, sem infraestrutura e serviços, não há descentralização, característica inerente a 

dispersão. Como estes não podem ser oferecidos pelos poderes públicos em áreas 

privadas, devem ser buscados por interferência de ação coletiva, o que significa a 

coletivização dos serviços (GOURLART, 2006, p.146 e 147). Assim se explica os 

condomínios fechados, sejam eles verticais ou horizontais. Essa ação pode-se 

caracterizar como sendo a “substituição da gestão pública do tecido urbano pela 

gestão privada”, com forma condominial. Goulart, explica que “melhor seria dizer que 

é uma nova modalidade do tecido urbano, de condomínio e de propriedade 

imobiliária” (idem). 

Um ponto importante a observar, no contexto da produção empresarial 

imobiliária na RMN, refere-se à escolha do município em que o projeto será 

implantado. Fazendo uma analogia ao estudo de Goulart (2006) à metrópole 

paulistana, constata-se que aqui também na RMN, a dispersão permite ao 

empresário escolher municípios com população reduzida, nos quais um investimento 

de maior porte, sem grandes custos para as prefeituras, será recebido como uma 

oportunidade importante de aumento de receita, de atração para setores de 

população de renda média e alta, para aumento de consumo no comércio local e 

aumento do número de postos de trabalho. Em alguns casos segundo depoimentos, 

as prefeituras e as câmaras municipais são estimuladas a aprovar leis específicas 

sobre loteamentos fechados, para viabilizar a implantação de projetos com esse 

perfil, em seus territórios. Ver nos apêndices a lista das legislações que incidem sob 

os principais municípios de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, 

componentes da Área Metropolitana Funcional. 

Observa-se que, as áreas de implantação de infraestrutura viária de âmbito 

regional são alvos para a especulação imobiliária. É aí onde se vê a grande procura 

pelo solo urbano, no contexto da RMN, nos municípios de Parnamirim e São 

Gonçalo do Amarante, por estes apresentarem maior interligação rodoviária com a 

cidade-polo, Natal. Esta característica de estratégia de urbanização configura o 
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acirramento da dinâmica imobiliária residencial cuja atuação resulta em formas e 

processos no território metropolitano analisado no item a seguir. 

 

3.4 Processos e Formas de Transformação Territorial  (1964-2014) 

 

Destacam-se aqui os processos e a forma, por entender que um não se 

explica sem o outro, constituindo-se, por assim dizer, duas categorias interligadas. 

Oliveira (2012, p. 165) esclarece que “somente é possível entender a forma se se 

perceberem os processos uma vez que estes explicam aquela e vice-versa”. Explica 

ainda que “as dicotomias já não dão conta de explicar as novas morfologias 

urbanas” (idem). Diante deste contexto sabe-se que alguns estudiosos se dedicaram 

a analisar a realidade urbana contemporânea como os geógrafos Giuseppe 

Dematteis (1998), Horácio Capel (2003) e Maria da Encarnação B. Sposito (2007 e 

2009), além de Urbanistas como Antonio Font (2007 e 2012) e Nestor Goulart Reis 

Filho (2006, 2007 e 2009) e Mónclus (1998). Todos analisaram como temática 

central modelos de urbanizações, formas de territórios e suas especificidades, que 

se produzem tanto no modelo anglo saxônico como no latino-mediterrâneo.  Esses 

estudos são importantes para possibilitar o rompimento da estrutura de um 

pensamento geográfico/urbanístico dentro de uma ciência clássica para uma nova 

postura paradigmática e, neste sentido, a compreensão do espaço enquanto forma e 

processo é a base para uma dinâmica maior da produção do conhecimento e do 

fortalecimento do processo de construção da sociedade, sobretudo aquela advinda 

da urbanização, ou seja, a vida nas cidades. 

Desde a década de 1960, com o início da política habitacional do BNH, 

posteriormente com o imobiliário turístico no início do século XXI, e atualmente com 

o PMCMV o território que hoje compõe a RMN foi submetido a diversas mudanças, 

de maior ou menor alcance que em sua dinâmica de crescimento configuram formas 

de ocupação diferenciadas. O item a seguir identifica os principais processos de 

estruturação territorial da RMN e a materialização (formas) no seu arranjo espacial 

metropolitano com base em alguns autores locais, como: Clementino (2009a, 2009b, 

2009c), Ferreira (1996), Fonseca (2012) e Gomes (2009); e também com base na 

análise da ocupação do tecido urbano metropolitano por meio, principalmente, da 

dinâmica imobiliária residencial. 
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As características dominantes das etapas significativas no processo de 

formação do território da RMN, principalmente com relação a sua cidade-polo, Natal, 

sobre o território é caracterizado por: 

a) 1964-1986: período marcado pela industrialização moderna, boom imobiliário 

e a descentralização residencial . Trás o período de autarquia econômica 

posterior à guerra civil e à industrialização do país que contribuiu para a 

expansão de grandes e médias cidades no país, assim como para a formação 

no que vai ser reconhecida posteriormente como RMN, comportando 

importantes demandas urbanas dos mais variados tipos e correntes 

migratórias iniciadas na década de 1940 pelas atividades estratégica-militares 

com a implantação da Base Aérea Norteamericana nos municípios de 

Parnamirim e Natal. As necessidades residenciais provocaram um grande 

boom imobiliário, responsável pela formação de “periferias urbanas 

invertebradas ” definida por Font (2012), por meio dos processos de 

densificação das áreas suburbanas, dos bairros de urbanização periférica e 

dos conjuntos habitacionais populares, dotados de espaços livres precários, 

equipamentos, infraestrutura, transporte, dentre outros. 

Esse período teve um marco importante em todo o Brasil, que interfere no 

processo de construção das cidades brasileiras, é a Política Nacional de 

Habitação implantada pelo regime militar, a partir de 1964. Esta política 

dirigida pelo BNH (Banco Nacional de Habitação) era realizada por meio de 

seus agentes promotores como as COHAB`s (Companhias Habitacionais) e 

pelo INOCOOP (Instituto Nacional de Orientação às Cooperativas). 

No território do Estado do Rio Grande do Norte a presença das fábricas e 

indústrias concentra-se prioritariamente no sentido Norte da cidade de Natal 

entre o limite com São Gonçalo do Amarante, e ao Sul com Parnamirim, 

ambas promovidas pelo crescimento da indústria tradicional, nos anos 70. 

Nesse período a intervenção do Estado no mercado imobiliário proporcionou 

a segregação socioespacial pela política do BNH e a urbanização dispersa e 

fragmentada do território, promoveu a transformação do solo rural em urbano 

e a expansão de um modelo de ocupação extensiva. 

Se produziu também a transformação progressiva da estrutura econômica da 

região, em que o setor dos serviços relacionados ao turismo se alavancou, 
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sendo um dos principais projetos desse período o Parque das Dunas Via 

Costeira, nos anos 80, produzindo-se um processo de descentralização das 

atividades turísticas em direção à periferia da região. E consequentemente, 

provocou um processo gradativo de desconcentração das atividades 

comerciais (GOMES, 2007). Nas áreas onde hoje constituem a orla de Nísia 

Floresta, Parnamirim, Natal, Extremoz e Ceará-Mirim foram onde se 

produziram portanto o início da urbanização de segundas residências, isto é, 

domicílios produzidos para temporadas turísticas e do espraiamento territorial 

da RMN. 

Prosseguiu-se o crescimento das urbanizações de segunda residência nos 

municípios litorâneos os quais formarão o que vai ser reconhecida 

posteriormente como RMN, que em geral, a partir de então tenderá ao caráter 

mais firme e complementar das urbanizações existentes por meio da 

implantação de infraestrutura dos novos parcelamentos, e a singularidade de 

sua progressiva transformação em habitação permanente, consequência, 

entre outras, da proximidade crescente das atividades produtivas 

descentralizadas.  

Os processos territoriais e dinâmicas urbanas resultantes dessa conjuntura, 

expressam uma “metrópole em formação” de acordo com Clementino e 

Pessoa (2007), caracterizada como sendo: 

 

(...) um aglomerado urbano não propriamente metropolitano com visíveis 
sinais de um processo de metropolização definido por dois movimentos: um 
físico, de expansão da malha urbana configurando um espaço urbanizado 
interligado nucleado por Natal, mesmo com muitos vazios; outro, 
socioeconômico e político administrativo (mesmo que formal), em que se 
articula um conjunto de atividades que se alavancam mutuamente 
(produção, consumo, habitação, serviços, turismo, comunicações) atando a 
cidade do Natal aos municípios do entorno e conferindo a essa área uma 
certa sinergia (CLEMENTINO; PESSOA, 2007, p. 11). 
 

Portanto, a dinâmica imobiliária neste período podia ser explicitada por 

indícios de contornos locais de mancha metropolitana iniciada pela cidade de 

Natal, através de ocupações em áreas urbanizadas concentradas em parte do 

seu território, sentido centro-sul, que transbordava para Parnamirim. 

Na direção norte, a extensão da dinâmica imobiliária habitacional não 

assumia características necessariamente metropolitanas, porém existia sim já 

o espraiamento do tecido urbano, observado pelo transbordamento no limite 



74 

 

 

entre Natal e São Gonçalo do Amarante, representado por ocupações às 

margens da Av. Tomaz Landim, via principal da Região Administrativa Norte 

que divide esses dois municpios.  

O Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Natal 

(FADE, 2007a) analisa as transformações do espaço físico da RMN e afirma 

que na década de 1970, não existia mancha metropolitana, apenas 

“fragmentos de ocupações” ao longo da linha férrea de Ceará Mirim e 

Extremoz e ao sul de Parnamirim. Para a atual pesquisa, essas manchas se 

reportam aos “fragmentos de ocupações” geradas a partir da política 

habitacional anterior promovida pelo BNH (a partir de 1964), das atividades 

industriais e turísticas dos municípios litorâneos, e não somente a partir de 

1980, como sugere o Plano. Isso porque levou-se em consideração que 

desde a década de 1960 as transformações ocorridas no espaço urbano de 

Natal e nesses municípios, com a implantação destas atividades resultou nos 

primeiros indícios da má distribuição não somente de infraestrutura e 

urbanização como na má distribuição espacial em seu território, através do 

esgarçamento dos tecidos urbanos construídos. 

b) 1987-2008: Esse período é marcado pela grande transformação no território 

litorâneo da RMN, que se pode chamar urbanização para o turismo . De 

todos os intervalos temporais elencados neste item, esse se destaca devido à 

consolidação dos municípios litorâneos na dinâmica imobiliária residencial 

atuando no cenário metropolitano. Além dos municípios de Natal e 

Parnamirim, se destaca os municípios de Ceará-Mirim, Extremoz e Nísia 

Floresta. Esse fato é decorrente principalmente da atividade turística que foi 

incentivada a partir de 1995 com o lançamento do Programa de 

Desenvolvimento Turístico no Nordeste – PRODETUR-NE, que por meio de 

diversos incentivos a serem empregados fundamentalmente para o 

desenvolvimento institucional (reorganização de secretarias, elaboração de 

base cartográfica e planos diretores), instalação de infraestrutura e ampliação 

e modernização do aeroporto. Com essa “alavancada” na infraestrutura, e a 

propaganda de turismo de sol e mar, o aumento do número de turistas 

nacionais e internacionais, a construção e extensão da malha urbana 

chegando principalmente nos municípios litorâneos metropolitanos, 

favoreceram assim, o espraiamento do tecido urbano metropolitano 
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juntamente com a atuação da urbanização promovida pelo capital imobiliário 

voltado ao uso residencial. 

A descentralização que iniciou no período anterior provocada pela atividade 

turística a partir da década de 1990 foi efetiva tendo em vista que, enquanto a 

maioria das atividades econômicas se desenvolvia no Polo Metropolitano de 

Natal, o turismo se desenvolvia a partir de atrativos naturais presentes nos 

municípios vizinhos litorâneos do seu entorno, com destaque para 

Parnamirim, Nísia Floresta, Extremoz e Ceará-Mirim.  

O cruzamento dos investimentos públicos com os privados nas capitais 

nordestinas implica, na inserção de Natal, como um cenário das principais 

destinações turísticas do País, sendo indicadas, em pesquisa realizada pela 

EMBRATUR, entre as quinze cidades mais visitadas nos anos de 2004 e 

2005. De acordo com Ferreira e Silva (2012, p. 144) a dinâmica imobiliária 

“entre 2001 e 2006, foi sistematizada e especializada para os municípios da 

RMN, especificamente os litorâneos”. Esse processo, denominado por Silva 

(2010) como imobiliário turístico, estava “longe de ser `natural´ de oferta e 

demanda e sim uma articulação entre interesses fundiários, investidores de 

capital e planejamento público”, o que resultou na transformação do território, 

principalmente na orla costeira da RMN. Portanto, essa curta fase da 

dinâmica imobiliária passou a pressionar o valor do solo na RMN, no 

momento não mais concentrado em bairros, mas sim em uma mancha de 

expansão ao sul e ao norte.  

O espraiamento desta mancha urbana pelo território costeiro foi atingido em 

2008 pela a crise financeira – com participação de bancos e de empresas de 

capital aberto – no processo especulativo que abrangeu a RMN entre 2003 e 

2008. Essa crise internacional passa a influenciar a conjuntura econômica do 

país e, consequentemente a da RMN, à decisão do Governo em combatê-la, 

privilegia o setor da construção civil, dando o impulso suficiente para a 

constituição do Programa “Minha Casa, Minha Vida”.  

c) 2008-2014: Após a crise mundial que explodiu entre os anos de 2007-2008, 

onde as implicações na economia europeia somou-se a chegada em 2009 

dos financiamentos do PMCMV pelo Governo Federal a produção imobiliária 

foi estendida a outros setores e demandas da RMN. Até então a ocupação 

vinculada ao turismo vinha se concentrando na faixa costeira e sustentada por 
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meio de investimentos estrangeiros. Esta transformação na dinâmica do 

mercado imobiliário proveniente da retração do capital estrangeiro que se deu 

paralelo a incidência do PMCMV estimulou o crédito imobiliário e 

proporcionou ao mercado maior capacidade de liquidez (OBSERVATÓRIO 

DAS METRÓPOLES, 2012).  

A partir deste momento, o setor imobiliário, se beneficiou não somente dos 

novos recursos advindos do financiamento público do Programa Minha Casa 

Minha Vida, mas também da criação de novas áreas urbanizadas 

minimamente qualificadas pelas construtoras participantes do Programa e/ou 

má distribuídas no território pelos processos de redefinições de usos e 

ocupações do espaço a partir de sua instrumentalização, voltada para 

assegurar rentabilidades capitalistas cada vez maiores, configurando assim a 

“urbanização promovida pelo PMCMV ”. Os eixos de expansão ganham 

nova expressividade a partir de Natal no sentido da conurbação com o 

município de Parnamirim, do transbordamento do seu limite físico norte com 

São Gonçalo do Amarante – e em direção aos demais como Macaíba, Ceará-

Mirim e Extremoz, ocasionando o processo de interiorização da mancha de 

ocupação da RMN. 

Esse momento de novos processos de articulação e dinâmica urbana na RMN 

se dá ademais do Programa Minha Casa Minha Vida, no âmbito habitacional, 

pela emergência de políticas públicas federais como o Programa de 

Aceleração de Crescimento (PAC)34, de abrangência em infraestrutura. Esses 

processos giram em torno da espacialização dos investimentos no setor 

imobiliário no espaço urbano ora “integrada” ora “desintegrada” dependendo 

da solvência dos adquirentes dos imóveis, caracterizando a dinâmica atual da 

produção imobiliária residencial. Ou seja, para o consumidor com renda mais 

alta, o capital imobiliário atua normalmente no espaço urbano bem 

infraestruturado e conectado ao sistema viário, aos centros de serviços e 

comércio, enquanto que para as camadas menos abastadas, a urbanização 

se difere por apresentar pouca infraestrutura e desintegrada muitas vezes do 

                                            
34 Instituído pelo Decreto nº 6.025, de 22 de Janeiro de 2007, no qual de acordo com seu Art. 1º é 
constituído de medidas de estímulo ao investimento privado, ampliação dos investimentos públicos 
em infra-estrutura e voltadas à melhoria da qualidade do gasto público e ao controle da expansão dos 
gastos correntes no âmbito da Administração Pública Federal. 
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sistema viário e aos centros de comércio e serviços. Diferentemente da fase 

anterior pelo imobiliário-turístico que representava uma emergência do poder 

local (estadual e municipal), adotando e melhorando a infraestrutura turística 

por meio do PRODETUR I e II, o PMCMV está estimulando o crédito 

imobiliário e favorecendo ao mercado maior capacidade de liquidez. Assim, 

está ocorrendo a mudança de foco na promoção imobiliária que passou de ter 

um turista internacional como preferência de comprador para focar nas 

classes nacionais de menor renda. 

O fenômeno de esgarçamento do tecido urbano foi determinante para 

aproximar Natal do restante dos outros municípios da RMN e 

consequentemente para este processo de metropolização desta Região, 

marcado pela dinâmica de ocupação promovida pelo capital imobiliário 

residencial, onde o direcionamento da instalação de infraestrutura e a 

urbanização se deram diferenciados no espaço, conformando a fragmentação 

espacial e desigualdade social, deixando um padrão de rupturas no território, 

marcado por tecidos urbanos homogêneos conformados pela escala de 

grande produção de habitações repetidas e pela morfologia fragmentada. A 

lógica do ordenamento territorial da produção imobiliária residencial tem como 

consequência a hipervalorização dos espaços de moradia localizados nas 

áreas urbanizadas, como acontece no município de Natal e Parnamirim, 

enquanto nas áreas urbanas, a criação de novas áreas residências com o 

mínimo de infraestrutura, como é o caso dos municípios de Extremoz, Ceará-

Mirim e Macaíba. 

Verifica-se que se formaram três coroas urbanas, ou seja, áreas resultantes 

do processo de ocupação, no caso da RMN, se deram principalmente em 

função dos momentos de expansão da produção imobiliária residencial tendo 

como eixos delimitadores três momentos marcantes: a ocupação do território 

pela política habitacional do BNH, em um segundo momento com o imobiliário 

turístico e atualmente com o PMCMV, Figura 4 .  

No contexto da RMN sua expansão do tecido urbano se deu primeiramente 

com a “descentralização das residências” produzidas pela política de 

habitação do BNH (1964-1986) formando a “1ª Coroa”, posteriormente com a 

difusão das segundas residências atuando como atividade turística no litoral 
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Potiguar por meio do Imobiliário Turístico formando a “2ª Coroa” e atualmente 

com a “urbanização promovida pelo PMCMV” constituindo a “3ª Coroa”, 

Figura 4, consolidando nessas três etapas a formação do processo de 

expansão da ocupação da produção imobiliária residencial presente ao longo 

desses anos na RMN e visto notoriamente na Área Metropolitana Funcional 

de acordo com a integração da trama urbana dos municípios de Natal, 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante.  
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Figura 4 : Formação das coroas urbanas e expansão da ocupação territorial na RMN pela produção imobiliária.  

 

Fonte: Observatório das Metrópoles/ Núcleo RMN processada pelo INPE, 2006. Nota: elaboração própria, 2014. 
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Percebe-se que a 1ª Coroa é constituída pela cidade-polo Natal, cuja 

expansão da ocupação se deu pelo esgarçamento de seu interior, formando suas 

“Periferias urbanas Invertebradas”, caracterizadas pela urbanização das áreas 

periféricas pela implantação dos conjuntos habitacionais do BNH entre as décadas 

de 1964 a 1986. Esses elementos foram determinantes para a definição do 

crescimento periférico que influenciou significativamente os limites territoriais com a 

orientação de expansão para o Sul e para o Norte/Noroeste (além-Potengi) veio 

rapidamente a esgotar o território da cidade Capital, aproximando-se dos limites 

municipais com Parnamirim (a Leste da BR-101) pelos indícios do processo de 

conurbação, com São Gonçalo do Amarante (ao longo da BR-406) e com Extremoz, 

esses dois últimos pelo transbordamento de ambos os limites territoriais municipais.  

A 2ª Coroa, formada pelo imobiliário turístico apresenta um formato linear, 

devido ser uma faixa paralela à orla marítima que se inicia em Nísia Floresta e 

segue até Ceará-Mirim e Maxaranguape, abrangendo onde hoje inserem-se os 

municípios litorâneos da RMN. Neste período, o tecido urbano costeiro sofreu 

esgarçamento e aumentou a densidade de ocupação ao longo de toda a costa 

litorânea. 

Silva (2010, p. 8) observa que neste momento “ocorre uma integração 

regional como expressão da expansão da mancha urbana metropolitana de Natal”. 

As mudanças na conjuntura internacional fizeram mudar a dinâmica do mercado 

imobiliário na cidade por meio da produção em larga escala das segundas 

residências e instalações de megaempreendimentos de hospedagens, resorts e 

condomínios, com interferência nos efeitos socioespaciais na metrópole natalense, 

advindos da intensificação do imobiliário turístico sobre o território metropolitano e 

para além deste. Isso resultou a valorização da orla marítima, modificando o território 

costeiro da RMN em locais de recepção e de distribuição de fluxos turísticos e, 

colocando as sedes municipais – muitas vezes sem ganhos diretos – em uma 

posição de dependência da dinâmica imobiliária e turística, guiada especialmente 

pelo capital internacional, em suas praias.  

Assim, o contexto da 2ª Coroa foi marcado por grandes investimentos 

estrangeiros voltados para a orla marítima, hierarquizando o território costeiro para o 

uso de segundas residências onde prevaleceu o capital internacional. Por outro lado, 

impulsionou o mercado imobiliário, mesmo depois da crise internacional de 2008, 

atingindo países exportadores que aqui estavam presentes, consequentemente 
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restringiu os seus investimentos, diminuindo ou paralisando a entrada de novos 

projetos do imobiliário turístico em megaempreendimentos. Conforme estudo do 

Observatório das Metrópoles (2012), o que se presenciou foram projetos menores e 

dirigidos a um mercado mais restrito. 

Com isso, veio a formação da 3ª Coroa na RMN, onde se verifica a 

extensificação da urbanização para o interior da RMN, Figura 4 , a qual representa o 

espraiamento do tecido urbano da Região por meio da transformação de solo urbano 

para rural, com tendência ao crescimento periférico principalmente nos municípios 

da RMN mais distantes da cidade-polo Natal. Constatou-se que as formas de 

ocupações implantadas pelos empreendimentos do PMCMV, estão atuando no 

processo de fragmentação do território metropolitano, assim como ocorreu à política 

habitacional do BNH, isto é, diferenciando o espaço físico em função da renda 

solvável e consolidando a má distribuição de urbanizações e infraestruturas, 

características da produção imobiliária residencial de baixa renda.  

A expansão urbana da RMN por meio da atuação da política habitacional do 

PMCMV está provocando uma interiorização no sentido de ocupar as franjas da 

Região Metropolitana de Natal esgarçando o tecido urbano e fragmentando o 

território. Essa nova feição morfológica, produto dos novos caminhos da produção 

imobiliária pós-crise, mas também de momentos anteriores, causou outro padrão de 

ocupação que se conforma em um espraiamento do processo de metropolização 

com tecidos urbanos bem definidos pela produção de larga escala conformada pelo 

pela atual urbanização promovida pelo capital imobiliário residencial. 
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4 ANÁLISE DE VARIÁVEIS DA DINÂMICA URBANA DA ÁREA 

METROPOLITANA FUNCIONAL  

 

Cabe, agora, dar continuidade à análise dessa produção do espaço urbano 

com mais especificidade aos municípios de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do 

Amarante que se enquadram como os mais representativos em dinamização urbana 

para a RMN e são tratados nessa tese como os municípios que constituem a “Área 

Metropolitana Funcional”. A discussão, neste Capítulo 03, é observada sob três 

principais variáveis de análise: a expansão da ocupação urbana, os principais 

instrumentos urbanísticos que atuam nas políticas urbanas e a dinâmica imobiliária 

residencial.  

Inicialmente chama-se a atenção que para cada item inserido neste capítulo é 

desenvolvido em um único texto, porém com as análises separadas por município 

tendo em vista que os processos de expansão da ocupação e o crescimento urbano 

são distintos e específicos de cada cidade. 

 

4.1 Algumas considerações da expansão da ocupação u rbana 

 

• Natal 

 

A expansão da ocupação urbana de Natal, confirmada pela vasta literatura 

que trata esta temática, foi estimulada no século XX, com a construção do porto no 

bairro da Ribeira em 1932, que dinamizou o comércio e outras atividades 

econômicas. Outra atividade que gerou mudanças na economia mas também na 

ocupação do solo foi a militar com a construção das bases em Parnamirim durante a 

2ª guerra mundial. Como consequência, houve um crescimento da produção do 

espaço urbano da cidade em moldes mais tipicamente capitalistas, por meio do 

incremento no mercado imobiliário com a construção de casas de aluguel e de 

loteamentos na então periferia da cidade. Segundo Queiroz (1998, p. 57), “o solo 

passa então, a constituir fator de remuneração de capital”. A localização dos 

equipamentos militares e as interligações entre eles geraram eixos de circulação e 

de acessibilidade que deram o arcabouço físico para a incorporação de solo rústico 
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à zona urbana ou a consolidação de áreas, naquele momento, em processo inicial 

de ocupação.  Se este pode ser considerado o marco delineador do desenho e da 

expansão física da cidade, a grande circulação de dinheiro e o aumento da demanda 

por serviços e atividades exigida e alimentada pelos diversos contingentes que 

afluem à cidade, baliza uma mudança de rumo na economia urbana (FERREIRA, 

1996).  

Em meio a esse cenário, a ocupação urbana do Natal nas décadas seguintes 

– 1950 e 1960 –, conforme figura a seguir, foi guiada pelas determinações do 

mercado fundiário e o resultado, produto de uma urbanização excludente, induziu a 

população local menos abastada ou os migrantes, que estavam chegando de outras 

terras, a irem morar em favelas e habitações subnormais.  
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Figura 5 : Mancha da expansão urbana de Natal, entre as décadas de 1920 e 1990, 
com identificação parcial de alguns bairros da atualidade e áreas não ocupadas (em 
branco).  

 
 
Fonte: LIMA, 2006, p. 114, adaptado por LIMA, 2012, p. 64. 
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A expansão da cidade teve destaque principalmente, ver figura acima, na 

década de 1970 e 1980, período de atuação do BNH. Desde esta época, os 

loteamentos mais periféricos não apresentam os serviços e infraestrutura necessária 

à habitabilidade de sua população, configurando-se em áreas diferenciadas social e 

espacialmente. No município de Natal eram visíveis os problemas que realçavam a 

precariedade das condições de habitabilidade nas áreas com concentração de 

famílias de baixa renda, em decorrência desse acelerado processo de urbanização. 

Na zona Norte, em especial, onde foi concentrada a maior parte da produção 

habitacional do BNH, conforme tabela abaixo, esses problemas se apresentavam de 

forma mais intensa e a exclusão social era ainda mais evidente.   

 

Tabela 1. Natal: promoção oficial de habitação por zona administrativa (1970-1991). 
 

 

Zona 
Administrativa  

Conjuntos Habitacionais  Número de Unidades  
Valor Absoluto % do Total Abs. % do Total  

Norte  34 26,78 22.769 45,12 
Sul  63 49,60 22.014 43,69 

Leste  16 12,60 805 1,60 
Oeste  14 11,02 4.792 9,51 
Total  127 100 50.380 100 

Fonte: SILVA, 2003. 
 

No final dos anos 1990, a verticalização é intensificada em bairros como 

Petrópolis e Tirol35.  De acordo com Costa (2000 b, p. 2) a verticalização em Natal 

impôs às famílias mais abastadas, por um lado, além de uma nova ideologia e “uma 

nova forma de morar (...) por outro, contribuiu não só para a inserção de forma 

ampliada do capital (...) como também para segregar a cidade espacialmente”. Esse 

autor esclarece que a localização da reprodução desses espaços foi ocorrendo em 

áreas consideradas privilegiadas, com a existência satisfatória de infraestrutura, 

diferente do visto em outras áreas da cidade. 

Segundo Ataíde (2005, p. 11), apesar de algumas modificações na concepção 

dos programas habitacionais, da segunda metade da década de 1980, que “incluiu a 

adoção de um novo padrão morfológico dos conjuntos habitacionais – do unifamiliar 

                                            
35 Para uma análise do processo de verticalização em Natal, ver Ferreira (1996), Costa (2000a). 
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para o multifamilair vertical – não houve reversão no quadro da segregação 

espacial”. Ainda de acordo com a autora, uma considerável quantidade dos projetos 

ali introduzidos está situada em áreas limítrofes do município, onde os problemas de 

infraestrutura são tão graves quanto os da zona Norte, isso pelo fato de que o 

mercado com o intuito de maximizar o lucro da terra estava levando para áreas 

ainda pouco habitadas onde captação de lucros extraordinários sobre a renda da 

terra urbana seria obtido com êxito. A continuação do crescimento da cidade 

direcionada principalmente para as zonas Norte, Oeste e Sul favoreceu uma maior 

conurbação com Parnamirim e consequentemente e a expansão de suas periferias. 

O que se viu na dinâmica urbana de Natal foi a conformação de tecidos 

urbanos construídos de forma diferenciada no espaço da cidade, distribuídos e 

homogeneizados conforme o padrão social de classe e a distribuição de 

infraestrutura. Isso em detrimento da cidade informal que crescia paralelamente a 

esta cidade formal. Assim, o processo de expansão urbana promovida pela dinâmica 

imobiliária se deu de forma dispersa e descontínua, que naquele momento, 

contribuiu para o surgimento de vazios urbanos (FEREIRA, 1996). Essa expansão 

de Natal se deu tanto de “forma espontânea e descontínua quanto de forma 

institucionalizada, uma vez que a política habitacional Estatal contribuiu para a 

reprodução do espaço horizontal e vertical, no interior de sua trama urbana” 

(COSTA, 2000a). 

 

• Parnamirim 

 

Espacialmente, o município de Parnamirim desenvolveu-se em torno de um 

importante entroncamento rodoviário, BR-101 (acesso ao sudoeste do país) e BR-

304 (acesso à Fortaleza), sendo, portanto a “porta de entrada” da Região 

Metropolitana de Natal. Suas origens urbanas estão associadas aos planos 

comerciais da Compagnie Generale Aéropostale, companhia francesa de aviação 

comercial. Segundo Carlos Peixoto (2003: p.95), foi a partir da instalação do campo 

de pouso em 1927, que se iniciou o povoamento da cidade. No entanto, Parnamirim 

passou a ter crescimento urbano de forma mais significativa a partir da 2ª Guerra 

Mundial, com a transformação desse antigo campo de pouso em Base Aérea. Nesse 

contexto, pode-se observar o fomento de multiplicidade de relações espaciais por 

meio de forças produtivas instaladas, resultante dos investimentos e mobilização de 
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recursos para essa empreitada, que repercutiu nas esferas de distribuição, 

circulação e consumo. Segundo Cascudo (1980, p. 400), Parnamirim “foi o campo 

que mais ajudou a ganhar a guerra”, criando desse modo, um reconhecimento de 

repercussão internacional. Representou um momento importante também para a 

urbanização de Natal, devido à presença de grande número de militares (tanto 

estrangeiros quanto brasileiros), envolvidos no conflito, e a quantidade de pessoal 

em busca de trabalho, o que desencadeou uma grande quantidade de relações 

sociais na cidade (SOUZA, 2004).  

Em Parnamirim, observou-se a importância desse processo de crescimento 

dinâmico da cidade, a partir de uma economia diversificada com a intensificação da 

indústria de construção civil, do comércio e de prestação de serviços, em razão de 

exigências do imigrante e da guerra, observa Francisco Elói de Souza (2004). Esse 

autor esclarece que foi uma etapa de grande importância da “história na 

incorporação de novos modos de vida, no cotidiano da cidade, abandonando a lenta 

organização social e cultural, renunciando de vez à existência colonial e provinciana” 

descreve Souza (2004, p. 73). Costa (2000a, p. 64) afirma que “tais fatos 

contribuíram para as mudanças no processo de (re) produção do espaço urbano, por 

meio das intervenções e das alterações das estruturas físicas da cidade (...)”. Ë 

importante perceber o quanto a cidade de Parnamirim desde seu processo inicial de 

crescimento urbano está conectado com Natal, seja contribuindo de forma operante 

por meio de instalações de serviços e atividades, seja formando parte de sua 

evolução urbana e dinâmica territorial, seja constituindo a Área Metropolitana 

Funcional. Nas décadas seguintes a cidade crescia com melhorias e instalações de 

equipamentos urbanos (PEIXOTO, 2003). 

A década de 1970 representa um boom na dinâmica imobiliária nas marginais 

da BR-101 ocorrido após o processo de intensificação da industrialização, financiado 

pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE. Após isso, na 

década de 1990, de acordo com Giesta (2013, p.68) despertou um processo de 

“migração de Natal no sentido de Parnamirim, em duas direções: a) Faixa litorânea; 

e b) Bairro de Nova Parnamirim; com a contribuição de dois eixos viários a Rota do 

Sol e a Avenida Ayrton Senna”, conforme figuras a seguir.  
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Figura 6 : Área de expansão de Parnamirim (décadas de 1960, 1970 e 1980). 

 

 
Fonte: GIESTA, 2013.  

 

Figura 7 : Eixos de expansão Natal/Parnamirim (década de 1990). 

 

 
Fonte: GIESTA, 2013. 

Assim como outras cidades da RMN, Parnamirim apresenta um crescimento 

espontâneo e falta de ordenamento territorial, com a presença de um agravante – as 
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grandes glebas destinadas ao uso militar – que interrompem a malha urbana e gera 

uma descontinuidade do seu tecido urbano. Catalisando a situação descrita, tem-se 

o aumento da ocupação do solo e o crescimento populacional gerado principalmente 

pela grande procura por terra urbanizada próximo à capital (Figura 8). O intenso 

processo de produção imobiliária no bairro de Nova Parnamirim em Parnamirim 

juntamente com sua acelerada ocupação urbana, provocou a conurbação com parte 

da Zona Administrativa Sul de Natal, conforme imagem a seguir.  

 

Figura 8 : Conurbação entre o Bairro de Nova Parnamirim/Parnamirim e a Zona 

Administrativa Sul de Natal. 

 

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano (SEMUR) – Parnamirim/2007. 

 

De acordo com Ferreira e Silva (2007, p.13), as três áreas formadas pelos 

bairros – Centro, Nova Parnamirim e Litoral – apresentava, entre o final da década 

de 1960 e o ano de 2003,  

 

Figura 9 , intensa ocupação, conforme relato: 

 

Parnamirim apresenta três áreas de ocupação urbana: a) uma primeira a 
sede, originária da Base Aérea e dos serviços por esta gerados; b) a 
segunda, uma area decorrentes da expansão imobiliária de Natal, formando 
o bairro mais populoso do município – Nova Parnamirim. Este bairro é 
caracterizado pela presença de condomínios fechados e apartamentos para 
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a classe media que trabalha em Natal; c) uma Terceira area, localizada na 
faixa litorânea que materializa momentos diferentes de ocupação:casas de 
veranistas construídas nos anos de 1970 e 1980 e, mais recentemente, 
imóveis produzidos para o setor Turístico Imobiliário (FERREIRA; SILVA, 
2007, p. 13). 
 

A espacialização desta forma de ocupação é ilustrada a seguir. 

 
Figura 9 : Avanço da mancha urbana de Parnamirim. 

 

 
Fonte: GIESTA (2013, p. 72). Base de Dados: Medeiros e Petta (2005).  

 

Pela 
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Figura 10  percebe-se em destaque as três áreas que sofreram um intenso processo 

de ocupação, conforme descrição supracitada.  

 



92 

 

 

Figura 10 : Avanço da mancha urbana de Parnamirim com destaque para as três 
áreas com intenso processo de ocupação. 

 

 
Fonte: GIESTA (2013, p. 73) Base de Dados: Medeiros e Petta (2005). 

 

Com o desenvolvimento do turismo no Rio Grande do Norte e a implantação 

da rodovia RN-063 (Rota do Sol), melhorando significativamente o acesso à faixa 

litorânea, Parnamirim teve um aumento nos investimentos imobiliários voltados às 

primeiras residências, e também a casas de veraneio, hotéis, comércio e serviços de 

atendimento às necessidades dessa população flutuante. Nessas localidades, 

ocorreu uma expansão na ocupação urbana bastante diversificada, propiciada pelo 

aumento dessas atividades ligadas ao comércio, aos serviços e as atividades 

turísticas que incrementaram o processo de urbanização da cidade (GIESTA, 2013). 

Uma questão relevante a ponderar, dentro desse processo de dinamização 

urbana de Parnamirim, é a constatação de sua mudança de “cidade dormitório” para 

o reconhecimento de uma cidade com expressiva representatividade quanto aos 

aspectos socioeconômicos e desenvolvimento urbano. Em se tratando da Área 

Metropolitana Funcional, Parnamirim passou o seu posto de “cidade dormitório” para 

o município de São Gonçalo do Amarante tomando como parâmetro o conceito de 

Ojima (2010), referenciado no Capítulo 2. 

Quanto à configuração espacial, um ponto importante a considerar é que as 

áreas nas quais estão instaladas a base aérea/aeroporto, localizada no centro do 
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município, e a base de pesquisas espaciais, Barreira do Inferno36, situada na faixa 

litorânea, subtraíram, do território municipal, significativo estoque de terras, em torno 

de 14%, e influíram, consideravelmente, para a configuração fragmentada e dispersa 

dos seus tecidos urbanos construídos, Figura 11 . 

 

Figura 11 : Aeroporto Internacional Augusto Severo37 e Área da Barreira do Inferno – 

Parnamirim/RN (da esquerda para a direita). 

 

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano (SEMUR) – Parnamirim/2007. 
 

A configuração do município atualmente é composta de 19 bairros distribuídos 

entre sua sede e o distrito do litoral (Pium, Cotovelo e Pirangi do Norte), Figura 12 . 

                                            
36 Base da Força Aérea Brasileira para lançamentos de foguetes. Fundada em 1965, se tornou a 
primeira base aérea de foguetes da América do Sul.  
37  Foi o principal aeroporto comercial do Estado, operando de 1980 até 2014. Foi desativado 
para a aviação civil, sendo substituído pelo Aeroporto Internacional de São Gonçalo do 
Amarante. Portanto, voltou a operar exclusivamente com aviação militar. 
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Figura 12 : Município de Parnamirim e seus bairros. 
 

 
Fonte: SEMUR/Parnamirim. Nota: Elaboração própria, 2014. 
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• São Gonçalo do Amarante 

 

Conforme Cascudo (1968, p. 248) em tempos atrás, as terras do município de 

São Gonçalo do Amarante, abrangiam de “Santa Cruz às praias da Redinha de 

Dentro, compreendendo toda a margem esquerda do Rio Potengi, [área] transferida 

para Natal em outubro de 1938”. O município de São Gonçalo do Amarante diante 

do relato desse autor já foi um dos maiores do Rio Grande do Norte. Possuía desde 

salinas e atividades pesqueiras, famílias abastadas e de expressivo prestígio político 

no Estado. Desse território foi desmembrado Macaíba, em 1877, São Tomé, em 

1928, e São Paulo do Potengi em 1943. 

Sua economia conquistou expressividade na década de 1970 com a 

instalação em seu território de três empresas do Grupo União das Empresas 

Brasileira (UEB): a Indústria Têxtil do Seridó, de confecções Sparta Nordeste e a 

Incarton, empresa com atuação no ramo de embalagens. No entanto, apresentava 

um processo de crescimento de seu núcleo muito lento. Mais tarde, essas 

empresas foram adquiridas pela COTENE, Coteminas do Nordeste S/A, indústria 

da área têxtil e de confecções. De acordo com Natal (2006b, p. 52), a economia 

municipal destaca-se pelo seu parque industrial, e secundariamente pelas 

atividades de comércio, pecuária, além de lavouras e do artesanato. Sabe-se que 

devido às dificuldades de transposição do Rio Potengi, a ocupação urbana se deu 

de forma concentrada ao longo dos eixos viários e dos corpos hídricos. O que 

desencadeou um corredor constituído pelo principal eixo de escoamento de cargas 

e tráfego pesado no sentido norte-sul, observar Figura 13  a qual representa as 

manchas urbanas em vermelho, rede hídrica em azul e os traçados das vias em 

marrom. 
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Figura 13 : Mancha Urbana do Município de São Gonçalo do Amarante em 1977. 

 

 
Fonte: Tinoco (2008, p.113). Base de dados: Observatório das Metrópoles – Núcleo RMN processada 
pela START, 2007 sobre a leitura do município com base no Censo de 1970. 

 

De acordo com o Diagnóstico para o Plano Estratégico Natal Metrópole 

2020, na década de 198038, Figura 14 e Figura 15, em São Gonçalo do Amarante é 

possível observar o crescimento da mancha urbana do município de São Gonçalo 

nos eixos regionais e rodoviários (BR 101 e RN 160 e 406), nas áreas próximas 

aos Distritos Industriais, na área limite com a zona norte de Natal (ocupação 

induzida pela presença de conjuntos habitacionais ressaltando a partir de então a 

expansão da ocupação urbana gerada também pelo crescimento de investimentos 

imobiliários voltados para o uso residencial neste município). Observa-se também 

essa expansão no sentido da RN 160.  

 

 

                                            
38 Nesse período, a Região Metropolitana de Natal passa a figurar no conjunto das ações 
programadas do Estado, com destaque para o Plano Natal Touros, este teve como objetivo básico, 
determinar as diretrizes de desenvolvimento da atividade turística ao longo da Rodovia BR 101, 
ligando-se Natal ao Município de Touros, beneficiando-se os municípios de Natal, Extremoz, Ceará-
Mirim, Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros. 

NATAL 
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Figura 14 : Mancha Urbana do Município de São Gonçalo do Amarante em 1984. 

 
Fonte: Tinoco (2008, p.115). Base de dados: Observatório das Metrópoles – Núcleo RMN processada 
pela START, 2007 sobre a leitura do município com base no Censo de 1980. 

 

Figura 15 : Mancha Urbana do Município de São Gonçalo do Amarante em 1989. 

 

Fonte: Tinoco (2008, p.116). Base de dados: Observatório das Metrópoles – Núcleo RMN processada 
pela START, 2007 sobre a leitura do município com base no Censo de 1980. 

NATAL 

NATAL 
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A expansão física do limite norte de Natal, fez com que transbordasse para o 

município São Gonçalo do Amarante. Esse processo é confirmado pela Avenida 

Bacharel Tomáz Landim, uma vez que a via pública está no perímetro urbano de 

Natal; quem a ultrapassa para o lado esquerdo se encontra com São Gonçalo do 

Amarante. Conforme o produto “Natal e sua Região Metropolitana”, publicado por 

NATAL (2006b, p.52), explicita, “foram situações como essa, ou mais complexas, 

que motivaram a criação da Região Metropolitana de Natal, instituída por meio da 

Lei Complementar nº 152, de 16 de janeiro de 1997”, é neste processo de 

transbordamento que o nível de integração da malha urbana e sistema viário 

aumenta entre estes dois municípios e sinaliza os primeiros indícios da Área 

Metropolitana Funcional. 

Até o ano de 2000, o Município de São Gonçalo do Amarante possuía muitos 

distritos e podia ser considerado um município rural. Segundo o censo realizado em 

2000, a zona urbana abrigava somente 9.798 habitantes, em contrapartida, existiam 

59.637 habitantes residindo na zona rural. No período 1991-2000, a população de 

São Gonçalo do Amarante teve uma variação populacional passando de 45.461 em 

1991 para 69.435 em 2000. A taxa de urbanização39 diminuiu 22,17% no período de 

1991 a 2000, passando de 18,13% em 1991 para 14,11% em 2000. Neste último 

Censo de 2010, essa taxa foi para 84,52%, ou seja, o município passou a apresentar 

uma população urbana numericamente muito superior a rural. É importante 

relativizar esta alta taxa de urbanização devido ao fato do IBGE ter mudado a forma 

de contagem, ou seja, incluiu zonas urbanas que antes eram rurais. Sobre o 

transbordamento de Natal, Tinoco (2008, p. 63) história descrevendo que entre as 

décadas de 1970 a 2000: 

 

 (...) o transbordamento de Natal se deu inicialmente sobre as localidades 
rurais limítrofes à Capital – Amarante e Jardim Lola – e em seguida, para as 
localidades rurais de Regomoleiro, Santo Antônio (no entorno da RN 160) e 
para Golandim e Maçaranduba (no entorno da BR 406). Como resultante o 
município apresenta atualmente essas localidades rurais com população 
muito superior àquela observada em sua sede. 

 

                                            
39 Taxa de urbanização - percentagem da população da área urbana em relação à população total 
(IBGE, 2010). 
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Figura 16 : Mancha Urbana do Município de São Gonçalo do Amarante em 2001. 

 

 
Fonte: Tinoco (2008, p. 118). Base de dados: Observatório das Metrópoles – Núcleo RMN 
processada pela START, 2007 sobre a leitura do município com base no Censo de 2000. 

 

Figura 17 : Mancha Urbana do Município de São Gonçalo do Amarante em 2006. 

 

 
Fonte: Tinoco (2008, p. 119). Base de dados: Observatório das Metrópoles – Núcleo RMN 
processada pela START, 2007 sobre a leitura do município com base no Censo de 2000. 

NATAL 

NATAL 
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Assim, o Município de São Gonçalo do Amarante tem desenvolvido uma 

ocupação desordenada dos seus tecidos urbanos, isto é, um processo de expansão 

urbana dispersa e descontínua, conforme pode ser visto na 
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Figura 16  e Figura 17 . 

Nos últimos anos observou-se um deslocamento de famílias que residiam em 

bairros de Natal, como o bairro Igapó, para as áreas de transbordamento de São 

Gonçalo do Amarante que se encontram próximas à capital, devido, principalmente, 

a Natal concentrar maior numero de empregos e também dispor de um mercado 

habitacional mais valorizado. Ou seja, observa-se a influência da ocupação urbana 

provocada pela dinâmica imobiliária residencial no processo de configuração na 

RMN. É importante ressaltar que a própria população confunde os limites entre Natal 

e São Gonçalo do Amarante, assim como Natal e Parnamirim.  

Neste processo de ocupação, as comunidades rurais se transformaram em 

área urbana e foram oficializados como bairros, conforme correspondente a 

delimitação dos mesmos: Amarante (Lei nº 1.316, de 03 de fevereiro de 2012), 

Jardim Lola (Lei nº 1.257, de 29 de março de 2011), Regomoleiro (Lei nº 1.314, de 

03 de fevereiro de 2012), e Golandim (Lei nº 1.281, de 01 de setembro de 2011). 

Além desses, outros dois bairros foram criados: Jardins em conformidade com a Lei 

nº 1.295, de 14 de outubro de 2011 e Novo Amarante, por meio da Lei nº 1.337, de 

16 de julho de 2012, ilustrados na Figura 18  e referenciados da tabela que se 

encontra no Apêndice D, referente às legislações municipais deste município. 

No contexto atual, constata-se de acordo com as entrevistas informais 

realizadas nas dez Secretarias dos municípios, a aprovação dos loteamentos se dá 

em sua grande maioria pondo em questão a oportunidade ou a conveniência de 

fazer a mudança do uso do solo ou da inclusão destas áreas no perímetro urbano. 

Essa é uma realidade que se passou com Natal, e não difere da situação atual dos 

outros municípios da Área Metropolitana Funcional, em especial o município de São 

Gonçalo do Amarante, que representa uma prova de que a transformação de solo 

rural em área de expansão favorece aos novos parcelamentos e consequentemente 

ao interesse do parcelador e da gestão Pública em arrecadar recursos para o 

município, mesmo sem dar a devida atenção às questões de habitabilidade. Ferreira 

(1996) estudando esse caso para Natal, confirma que assim como em outras 

cidades brasileiras, esse fato pode ser explicado pela precariedade financeira das 

prefeituras que “estavam interessados no aporte de recursos que a aprovação dos 

parcelamentos traria às baixas finanças (quanto maior número de lotes, maior a 
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arrecadação municipal)”40, (WALCACER, 1980 apud FERREIRA, 1996, p. 176, 

tradução nossa). A autora destaca que a esta explicação se devem acrescentar os 

efeitos da tradicional prática política clientelista e as relações de favores, que são 

mais intensas no Nordeste, exercidas por grupos dominantes locais. 

                                            
40 Traduzido do original: “estaban interessadas em el aporte de recursos que la aprobación de las 
parcelaciones traería a las debilitadas finanzas (cuanto mayor número de parcelas, mayor la 
recaudación municipal)”, (WALCACER, 1980 apud FERREIRA, 1996, p. 176). 
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Figura 18 : Localização dos bairros do município de São Gonçalo do Amarante. 

 

 

Fonte: SEMURB/São Gonçalo do Amarante, 2009. Nota: Elaboração própria, 2014. 
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Portanto a delimitação espacial da Área Metropolitana Funcional corresponde 

a uma “única peça” do tecido urbano da RMN formado ora pela conurbação Natal-

Parnamirim ora pelo transbordamente Natal-São Gonçalo do Amarante, os quais, 

cada um desses três municípios, apresenta particularidades na estrutura urbana da 

cidade onde: Natal desde o seu processo inicial de ocupação revelou-se, através de 

seus tecidos urbanos, como uma cidade ocupada pela forte presença do uso 

residencial em suas dinâmicas de crescimento urbano; Parnamirim com sua 

importância histórica relacionada à 2ª Guerra Mundial desenvolveu a sua expansão 

urbana de forma dispersa destacando os eixos do litoral, da BR 101 e do bairro 

Nova Parnamirim; e São Gonçalo do Amarante apresentou uma considerável 

mudança de área rural para urbana recentemente, a partir de 2011, com a criação 

de seis novos bairros, demarcando seu território com sua importância relacionada a 

tecidos urbanos heterogêneos e fragmentados apresentando desde a presença de 

indústrias ao uso residencial que impulsionou o processo de seu transbordamento 

com Natal, caracterizado pela predominância de tecidos urbanos industriais.  

 

4.2 Principais instrumentos urbanísticos da polític a urbana  

 

As legislações municipais de controle da expansão da atividade imobiliária 

formal, como os Planos Diretores de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante 

dedicam uma parte de seu conteúdo para a promoção da política urbana e adotam 

alguns instrumentos urbanísticos para sua gestão conforme é estabelecido pelo 

Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257/2011. 

Dentre os instrumentos, destaca-se a Concessão da Outorga Onerosa 

correspondente ao instrumento que permite – nas Zonas Adensáveis (no caso de 

Natal) e nas zonas urbanas (no caso de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante) – 

a construção acima do coeficiente de aproveitamento básico admitido. Esse 

instrumento é um dos elementos da política urbana que induz, na maioria das vezes, 

o aumento da densidade demográfica refletida no uso do solo por meio do processo 

de verticalização. Como exemplo, tem-se a possibilidade de lotes maiores ocupados, 

atualmente, por residências unifamiliares e que poderão ser facilmente convertidas 

em edificações multifamiliares. Isto é, nos bairros onde ele, geralmente, incide estão 

presentes os valores mais altos do solo urbano e as melhores infraestruturas da 
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cidade. Em Natal se configuram os bairros de: Barro Vermelho, Lagoa Seca, Tirol e 

Petrópolis. Esse instrumento inclui toda a zona administrativa Leste exceto o bairro 

de Mãe Luiza (Área Especial de Interesse Social regulamentada) e ZPA 07 que está 

localizada em Santos Reis. Além desses, inclui também os bairros de Dix-Sept 

Rosado, Nordeste (excluída a ZPA 08) e Quintas (excluída a ZPA 08), ambos 

situados na zona administrativa Oeste. Enquanto que na zona administrativa Sul, 

inclui os bairros de Nova Descoberta e Lagoa Nova. Todos estes bairros se situam 

nas zonas adensáveis representados na Figura 19. 
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Figura 19 : Localização das zonas adensáveis de Natal. 

 

 

Fonte: SEMURB, 2007. Nota: Elaboração própria, 2014. 
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No município de Parnamirim, o Plano Diretor, o instrumento de aplicação da 

Outorga Onerosa do Direito de Construir possui a mesma particularidade de Natal 

por se tratar de áreas mais centrais e com mais infraestrutura, em que a pressão do 

mercado imobiliário é grande. Esse instrumento se aplica nos seguintes bairros em 

destaque na Figura 20 . Dentre os bairros que se aplica este instrumento, encontra-

se o bairro de Nova Parnamirim, foco hoje de grande valorização imobiliária, 

chegando a um valor médio por m2 acima de R$ 3.500,00, conforme simulação feita 

pelo Portal Imobiliário Zimp (2013). Além dos outros bairros como Emaús, Centro, 

Santos Reis, Cohabinal e Passagem de Areia que estão em ascensão para o 

mercado privado de habitação. 

Outro instrumento importante além da Outorga Onerosa para a contenção da 

especulação imobiliária neste município é o Parcelamento, Edificação ou Utilização 

Compulsórios e IPTU Progressivo, previsto para ser aplicado no caso de Parnamirim 

nos bairros de Nova Parnamirim, Emaús, Centro, Santos Reis, Rosa dos Ventos, 

Monte Castelo, Cohabinal e Jardim Planalto, conforme Figura 24 . É importante 

ressaltar que até a presente data não foram regulamentados tais instrumentos. 

Outro ponto importante a ressaltar é a presença das Áreas de Controle de 

Gabarito, das Áreas Especiais bem como as Zonas de Proteção que contribuem 

para um maior controle do solo urbano não edificável nos municípios. Mas é 

importante salientar que tais áreas apresentam-se hoje bastante ocupadas em sua 

maioria e algumas delas estão passando pelo processo de regulamentação da Lei.  

Perguntado quais os preços do metro quadrado construído é praticado hoje 

em algumas das áreas mais procuradas em Natal e região metropolitana, o 

empresário Francisco Ramos41, faz a sua projeção: Tirol/Petrópolis: entre R$ 5,5 mil 

e R$ 7 mil; Lagoa Nova/Capim Macio: R$ 4,8 mil/R$ 5.5 mil e Nova Parnamirim R$ 

4,5 mil42.  

 

                                            
41 (Diretor de Mercado Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil Sinduscon/RN) em 
matéria publicada no site do Sindicato da Habitação do RN – SECOVI em 12 de março de 2014. 
42 Este valor de R$ 4.500 (Março de 2014) é diferente do que havia citado pelo Portal Imobiliário Zimp 
correspondente a uma média de R$ 3.500,00 (Março de 2015), ou seja, a informação do preço do m2 
se distoa pelo momento econômico em que esteja passando o mercado e também pela fonte do 
dado, por isso há necessidade de se relativizar tais preços. 
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Figura 20:  Localização dos bairros em que se aplicam os instrumentos urbanísticos em Parnamirim: Outorga Onerosa do Direito 

de Construir e Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e IPTU Progressivo. 

 
Fonte: SEMUR, 2013. Nota: Elaboração própria, 2014. 
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Com relação à aplicação do instrumento da Outorga Onerosa no município de 

São Gonçalo do Amarante enquadram-se os bairros que também apresentam-se 

bastante ocupados e situam-se na zona de expansão urbana (Figura 25 ). 

Descrevo aqui outros três instrumentos da política urbana presentes nos 

municípios da Área Metropolitana Funcional que interferem principalmente na 

dinâmica imobiliária, na forma de ocupação do solo urbano e no processo de 

ordenamento territorial: o primeiro é Transferência do Direito de Construir no qual o 

proprietário vende ou passa para outra propriedade dele, ou de terceiro, o direito de 

construção que não pode exercer no terreno original; O segundo é o Consórcio 

imobiliário que viabiliza o estabelecimento de parcerias entre os proprietários de 

imóveis e prefeitura seguindo o esquema de que esta última realiza obra e em troca, 

o proprietário doador recebe parte proporcional do lote agora urbanizado 

correspondente ao valor da gleba original; o terceiro é a Operação Urbana 

Consorciada que possibilita uma transformação estrutural de um ou mais setores do 

espaço urbano, por meio de um projeto implantado em parceria entre poder público, 

investidores privados e o proprietários.  
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Figura 21 : Macrozoneamento de São Gonçalo do Amarante.  

 

 
Fonte: SEMURB/São Gonçalo do Amarante. Nota: Elaboração própria, 2014. 
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Em se tratando da implementação dos instrumentos, sabe-se que o poder 

executivo desses três municípios não conseguiu implementar a  maioria deles, até a 

presente data, dos quais destaca-se aqui dois que funcionariam para um 

planejamento urbano mais equilibrado com a aplicação da função socioambiental da 

propriedade e  a distribuição mais justa do solo urbano, que são: Parcelamento, 

Edificação ou Utilização Compulsórios e do Imposto Predial e Territorial Urbano 

Progressivo. No caso de Natal, este instrumento está inserido na política urbana 

desde o Plano Diretor de 1994 (Lei Municipal nº 07/1994). Este instrumento atua no 

controle da especulação imobiliária penalizando os proprietários daqueles imóveis 

que não atenderem as obrigações de parcelar, edificar ou utilizar nos imóveis nos 

prazos e condições de que tratam o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, 

em seu Art 7º e seus respectivos Planos Diretores; o outro instrumento é a 

Transferência do Potencial Construtivo denominado assim no Plano Diretor de Natal 

e de São Gonçalo do Amarante e que em Parnamirim é chamado de Transferência 

do Direito de Construir. Resumidamente, este último instrumento é importante pois 

possibilita compensar o proprietário cujo imóvel ficou sujeito à “perda de potencial” 

em áreas de interesse ambiental, funcional ou histórico para o município evitando a 

necessidade de desapropriações. O que Silva (2014, p.4) esclarece é que a 

Transferência do Direito de Construir “possui enorme potencial de ajuste fundiário e 

de preservação de áreas ambientais, históricas ou sociais de modo integrado mas, 

por outro lado, é de difícil aplicação e uso pelos municípios”. Explicita ainda que a 

dificuldade existe por “está associada ao necessário conhecimento sobre o mercado 

fundiário e imobiliário por parte da gestão pública, conhecimento este precário 

devido aos fracos cadastros imobiliários existentes (...)”. Ressalta-se que Silva (2014) 

refere-se ao contexto de Natal, mas observa-se a validade dessa explicação para os 

casos dos municípios de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Ressalta-se 

ainda que para esses municípios a dificuldade de aplicar a Transferência de 

Potencial Construtivo também está relacionada a concorrência que há entre valor 

irrisório que se paga com a Outorga Onerosa e aquele instrumento, ou seja, é mais 

viável para um empreendedor pagar a Outorga do que utilizar o título da 

Transferência. Lembrando que o valor da Outorga é com base no Custo Unitário 

Básico – CUB – de obra, e não leva em consideração a infraestrutura instalada. 
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Constata-se que mesmo diante do aparato jurídico das leis e instrumentos da 

política urbana destes municípios ainda não tem a aplicabilidade efetiva dos 

mesmos, devido existir conflito entre a acelerada dinâmica de crescimento da Área 

Metropolitana Funcional e o processo burocrático de elaboração, revisão e/ou 

regularização das leis até que se chegue na aplicabilidade. A exemplo disso tem-se 

o município de Natal em que o último Plano Diretor data de 2007, e quase oito anos 

se passaram, sem que tenham sido implementados os instrumentos urbanísticos, 

mas isso não se verifica somente em Natal, mas nas cidades brasileiras como um 

todo. Ressalva-se que muitos desses instrumentos foram inseridos sem o devido 

cuidado jurídico e urbanístico que garanta sua aplicabilidade em curto prazo, de 

acordo com SILVA (2014), e dentro da realidade da dinâmica de crescimento urbano 

dessa cidade.  

Conforme SILVA (2014, p.3) Outorga Onerosa do Direito de Construir, IPTU 

Progressivo no Tempo, Transferência do Direito de Construir, ZEIS entre outros 

instrumentos, “são possibilidades legais de intervenção no jogo especulativo urbano 

como forma de, pelo menos em parte, recuperar a mais-valia criada no processo de 

urbanização e, por outro lado, controlar o adensamento da cidade”. É importante 

ressaltar que nos Planos Diretores dos municípios da Área Metropolitana Funcional 

há necessidade de indicação das formas de operacionalização da articulação 

metropolitana, isto é, propor ações integradas no âmbito das questões urbanas e 

ambientais no contexto metropolitano, mas falta a atuação de um órgão gestor. 

Essa discussão serviu como base para refletir, principalmente, sobre a 

realidade e aplicabilidade de instrumentos urbanísticos nos nossos principais 

municípios da RMN. Apesar de saber que Natal é considerada 100% urbana, restam 

para os municípios de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante ainda áreas rurais e 

de expansão urbana que podem ser alvo de grande pressão imobiliária, portanto, 

necessitam de maior cuidado da gestão do território. 

Ao ter em vista o exposto, conclui-se que, apesar do aparato legal na Área 

Metropolitana Funcional incluir o conteúdo mínimo, conforme exigido pela Resolução 

nº 34 de 2005, do Conselho Nacional das Cidades, entre a lei e a sua aplicação há 

um caminho longo a se percorrer que é manipulado pelas relações de poder na 

cidade. Portanto, todas as elaborações e alterações legislativas deveriam vir juntas 

com a mudança de postura de mentalidade do agente e ator do solo urbano inserida 
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em uma lógica coerente com a idéia de sustentabilidade e da função social da 

cidade e da propriedade, conforme prega o Estatuto da Cidade e os Artigos 182 e 

183 da Constituição do Brasil de 1988, e com a possibilidade de um maior controle 

sobre o uso do solo e no combate à especulação fundiária. 

Os municípios da Área Metropolitana Funcional, assim como o restante que 

constitui a RMN que não foram analisados aqui mas tem-se conhecimento da 

existência de sua legislação básica, normas e diretrizes que servem para o 

direcionamento de suas Políticas Urbana, Ambiental e Habitacional. Este fato pode 

ser visto como exemplo nas tabelas presentes nos “Apêndices B, C e D” desta tese 

que constam a reunião das legislações que incidem no solo urbano dos municípios 

de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. 

 

4.3 Dinâmica imobiliária residencial da Área Metrop olitana 

Funcional 

 

• Natal  

 

Em Natal, pode-se apontar duas intervenções na produção habitacional por 

parte do Estado brasileiro que, em seu momento, causaram e estão causando 

impactos na hierarquia socioespacial e no esgarçamento dos seus tecidos urbanos: 

o SFH/BNH (1964-1986) e o PMCMV (2009 até os dias atuais). Todas estas ações 

que implicaram e estão implicando em diferentes atuações do capital imobiliário (de 

financiamento à construção direta de moradia) influenciaram na estruturação física 

da cidade e locacional dos grupos sociais, ora deslocando o eixo de expansão, ora 

consolidando os eixos delineados por processos anteriores pelo próprio setor ou 

mesmo alheio a ele. 

Em 1964, sob o regime militar, a política do BNH exerceu um papel 

importante na mudança de uso e ocupação do solo em Natal principalmente entre as 

décadas de 1970 e 1980. Financiado pelo BNH se construiu, entre 1974 e 1986, um 

total de 41.217 unidades habitacionais, que ocupam uma superfície de 2.786,16 Ha, 

reunidas em 63 conjuntos, distribuídos em geral em bairros periféricos. A dimensão 
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do alcance e do impacto físico na cidade pode ser visto no atendimento englobado 

por estas moradias: em 1985 elas abrigavam uma população estimada em torno de 

230.00043 (45%), parte considerável da população total neste ano correspondente a 

510.106 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE (FERREIRA, 1996, p. 146). 

A construção massiva destes aglomerados de habitação consolidou uma 

“visão expansionista do planejamento urbano realizada naqueles momentos pelo 

Estado” (FERREIRA, 1996, p.146), que encontrou em Natal um precário corpo 

legislativo, bastante omisso com relação às diretrizes de ocupação e 

desenvolvimento urbano. Para Ferreira (1996, p. 147) “a localização dessas 

habitações materializa o processo de divisão sócio-espacial e a submissão do 

Estado ao mercado imobiliário”. A existência de grandes glebas disponíveis para uso 

habitacional e o preço do solo indicaram as faixas de submercados potenciais a 

serem atingidos, que por sua vez determinaram a localização da produção dos 

conjuntos residenciais na cidade. Assim, na Zona Sul de Natal, conforme Figura 22, 

melhor qualificada urbanisticamente, predominou a construção pelo INOCOOP de 

habitações para a demanda de poder aquisitivo médio e na Zona Norte, naquele 

momento, pouco integrada à cidade e precária em serviços urbanos e onde se criou 

o banco de terras da COHAB, se localizaram os conjuntos para as faixas de baixos 

salários. Em decorrência da expressiva distância ao centro da cidade, os moradores 

destes conjuntos realizavam grandes deslocamentos até os locais de trabalho 

(FERREIRA; MORAIS CAMPOS, 2013). 

O impacto na paisagem e na morfologia urbana evidenciou a “ausência de 

uma visão global da cidade”, que resultou na falta de articulação e integração dos 

conjuntos habitacionais à estrutura da trama urbana “e transformavam determinadas 

zonas da cidade em verdadeiros puzzles, sem marcos, referências ou qualquer outro 

tipo de identificação com o lugar” (FERREIRA, 1996, p. 147). A localização, a 

tipologia e a ausência de tratamento paisagístico e de mobiliário urbano mostraram, 

em sua maioria, como apontado por Ferreira: “o desprezo dos poderes públicos para 

com estas áreas habitacionais promovidas por eles mesmos”. Ao longo dos anos o 
                                            

43 Ferreira (1996) considerou para este cálculo a média de 5,5 pessoas por habitação, índice 
apontado pela prefeitura nos estudos que antecederam a elaboração do Plano Diretor de 1984. 
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processo de mudanças nestes aglomerados se diversificou em termos de melhoria 

segundo as preocupações da administração pública, o poder de mobilização de suas 

instituições representativas, as mudanças do perfil socioeconômico ou sócio-cultural 

de seus moradores ou funcional pela necessidade da dinâmica urbana, o que levou 

em alguns assentamentos à elitização e em outros à deterioração do espaço, 

reproduzindo as diferenciações imposta pelo capital imobiliário em toda a cidade 

(FERREIRA, MORAIS CAMPOS, 2013). 
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Figura 22:  Conjuntos implantados no período do BNH em Natal/RN. 

 

 

Fonte: Medeiros, 2012. 
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A existência de grandes glebas disponíveis para uso habitacional e o preço do 

solo indicaram as faixas de submercados potenciais a serem atingidos, que por sua 

vez determinaram a localização da produção dos conjuntos residenciais na cidade.  

A política habitacional estatal exerceu uma importante influência na questão 

do preço do solo urbano conduzida pelo capital imobiliário e, dessa forma, participou 

mais efetivamente para reforçar as desigualdades socioespaciais intraurbanas do 

que para solucionar as diferenças habitacionais existentes nas diversas áreas da 

cidade, conforme Figura 23 .  

Em outro contexto histórico, a dinâmica da produção de imóveis para moradia 

com impacto na paisagem e na configuração socioespacial foi retomada mais 

recentemente, por meio do PMCMV como será visto mais adiante. 



118 

 

 

 

Figura 23 : Mancha da concentração da população com renda de até três salários 

mínimos de Natal/RN. 

 

 
Fonte: LIMA, 2012. 
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Os tecidos urbanos apresentam-se distribuídos hierarquicamente no solo 

urbano de Natal, onde se percebe, Figura 23 , a nítida homogeneidade de 

concentração de bolsões de pobreza principalmente na zona administrativa norte e 

oeste. Enquanto que as zonas sul e leste não apresentam mancha de 

predominância de famílias com renda baixa, exceto nos bairros litorâneos destas 

zonas. Outro ponto importante a observar é a mancha de homogeneidade de tecido 

urbano demarcado pela concentração tipológica habitacional, isto é, a concentração 

de conjuntos habitacionais hierarquizados pela classe de renda. 

 

• Parnamirim 

 

Sobre a dinâmica imobiliária residencial, conforme Peixoto (2003), 

inicialmente foi fruto de um processo de ocupação lenta. Entre 1927-1942, as 

moradias que deram origem à cidade eram escassas, mesmo havendo uma 

movimentação intensa no local de estrangeiros e nativos. Segundo este autor, as 

primeiras edificações foram erguidas por franceses e situavam-se nos limites do 

campo de viação e eram constituídas por um conjunto de três prédios, que servia de 

estação de rádio e alojamentos para os pilotos.  

Os verdadeiros pioneiros do processo de ocupação de Parnamirim e os 

primeiros residentes permanentes, de fato, foram os operários, vendedores e 

prestadores de serviços atraídos para a área do campo de viação. Estes eram 

migrantes do interior do Rio Grande do Norte e de outros Estados, que chegaram 

tangidos pelas secas com intuito de encontrar trabalho e um pedaço de terra para 

construir sua casa que pudessem considerar como própria. 

Entre 1942-1944, inúmeras famílias se instalaram em Parnamirim, atraídas 

pelas abundantes ofertas de trabalhos “mesmo para aqueles sem profissões 

qualificadas” (PEIXOTO, 2003, p. 103). O povoado em Parnamirim, formado nesse 

período, não apresentava ruas demarcadas ou qualquer infraestrutura urbana. Foi 

nesse período que surgiram as primeiras casas para venda e aluguéis, construídas 

pelas pessoas de mais recursos. 

Este autor descreve que os terrenos que viriam a ser o Centro, começaram a 

ser ocupados por sítios e casas, a maioria ainda constituídas de taipa. A área 

considerada como “sítio urbano inicial da cidade” era formada pelos “dois primeiros 



120 

 

 

 

corredores de casas” que era “junto à linha de trem e a ´Rua Lateral´ - futura 

Tenente França – esta última com casas de taipa de uma lado e outro e quase 

nenhum prédio de tijolos” (op. cit, p. 106). 

Foi na década de 1960, que Parnamirim apresentou uma expansão na 

ocupação de novas áreas, impulsionadas pela construção da rodovia federal BR 101 

(antiga RN 01), exemplifica (GIESTA, 2013, p. 67): “a) O bairro COHABINAL, onde 

as obras do conjunto se iniciaram em 1967; e b) A ocupação do bairro Emaús, que 

teve a construção de suas primeiras casas no início da década de 70”. 

A mesma autora esclarece que, nos anos de 1970, “o processo de 

industrialização, fomentado pela SUDENE, contribuiu para o incremento da dinâmica 

imobiliária nas margens da BR-101” (idem). Após a dinâmica imobiliária ocupar as 

margens da BR-101, ela seguiu, nas décadas de 1970 e 1980 para o litoral, que 

conforme Silva (2010) relata que ocorreu a intensificação desse processo: 

 

Enquanto Ponta Negra perdia sua característica de área de veraneio (com a 
construção dos conjuntos habitacionais e o adensamento da Vila de Ponta 
Negra) no início dos anos de 1980, uma segunda localidade e praia no 
município de Parnamirim – começou a ser adensada pela construção de 
segundas residências por natalenses. Em Pirangi do Norte (distante 25Km 
de Natal), as casas dos pescadores locais foram gradualmente sendo 
vendidas e reformadas pelos veranistas ainda nos anos 70 do século XX 
(SILVA, 2010,p. 332). 
 

Essa dinamicidade imobiliária resultou em tecidos heterogêneos ocupados 

por dois distintos arranjos espaciais: o primeiro constituído pelo centro e o corredor 

viário da BR-101, formados pelos edifícios de uso da administração pública, pelas 

edificações destinadas ao comércio e serviços de maior porte, por indústrias e pelas 

edificações residenciais de melhor padrão construtivo. Neste primeiro arranjo, se 

verificam tecidos urbanos dominados por construções simples de padrão médio e 

baixo, e por homogeneidade tipológica dos conjuntos habitacionais. O segundo, 

representado pelo extremo oriental da cidade, se confunde com a capital, devido ao 

processo de conurbação que se consolidou entre o bairro de Nova Parnamirim e 

Natal. Nessa área, surge a tendência à veticalização, com presença de tecido mais 

denso e compacto, e predomínio do uso residencial. 

Em Parnamirim, as áreas de aglomerados subnormais são em pequeno 

número. A forma mais representativa que se constitui em um grande número de 
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habitações precárias, com carência de infraestrutura situada na periferia da cidade. 

No município embora não se observa a formação de aglomerados subnormais do 

tipo favelas, nos moldes das grandes cidades, ocupando grandes extensões do 

território, não obstante o ritmo acelerado do seu crescimento urbano, a existência de 

aglomerados constituídos de habitações precárias, é uma realidade que preocupa. 

Portanto, essas ocupações configuram tecidos urbanos de formação espontânea, 

desarticuladas com os já existentes na cidade e representando o processo de 

fragmentação espacial na cidade demarcado pela informalidade das ocupações. No 

restante do território, com baixa densidade da ocupação, predominam as edificações 

de padrão mais baixo, entremeadas de habitações precárias, sem que se caracterize 

como uma área contínua de aglomerados subnormais. Sobreposto a essa estrutura, 

o PEMAS (2002), identificou um conjunto de 13 favelas, com mais de 50 famílias em 

cada, distribuídas em todo o território do município.  

Constata-se que os tecidos urbanos deste município não são homogêneos e 

apresentam-se no espaço de forma descontínua e desordenada. Há aglomerados 

subnormais por toda parte da cidade inclusive em espaços de concentração de 

camadas sociais de maior renda, como Emaús e Nova Parnamirim, segundo o Plano 

Municipal de Habitação de Parnamirim – PMH (2009), onde se encontram os 

assentamentos RFFSA e Toca da Raposa, respectivamente, Figura 24 . 
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Figura 24 : Distribuição por bairro do rendimento médio mensal dos domicílios 

particulares permanentes de Parnamirim (2010). 

 

 
Base de dados: IBGE, 2010. Fonte: GIESTA, 2013. 

 

É importante ressaltar que os aspectos relativos ao atendimento das 

necessidades habitacionais da população de baixa renda foram desenvolvidos por 

meio do Programa Morar Melhor. Esse programa, implantado em 2002, foi dirigido 

pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, que englobava a 

reconstrução de 142 unidades habitacionais, nos bairros de Pirangi de Dentro, 

Pirangi do Norte e Liberdade. Ele consistia em melhorias e construções de unidades 

habitacionais e foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento, envolvendo desde o trabalho social junto às famílias beneficiadas 

até a institucionalização de critérios para atendimento. Atualmente esse município é 

o que está sendo o alvo principal da atuação da dinâmica imobiliária com a inserção 

da produção habitacional do atual PMCMV destinados a família com renda até R$ 

5.000,00. 
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• São Gonçalo do Amarante 44 

Este município possui 24.451 domicílios particulares permanentes, sendo a 

tipologia edilícia predominante, casas, e em seguida as casas de vila ou de 

condomínio. Quanto à variável de pesquisa relacionada à condição de ocupação do 

domicílio, os próprios se sobrepõem aos demais, seguido do número de alugados 

(IBGE, 2011). 

Em São Gonçalo do Amarante ainda se verificam categorias habitacionais do 

tipo vilas, casas geminadas, casas isoladas, casas de conjunto e de aglomerados 

subnormais. A localização das casas de vila é identificada principalmente no interior 

das localidades Amarante e Santo Antônio. Já a casa geminada é encontrada com 

mais frequência na sede do município e nas primeiras ocupações de Santo Antônio, 

Amarante, Regomoleiro, nas áreas rurais consolidadas e demais localidades 

próximas a Natal (TINOCO FILHO, 2007).  

Outras tipologias que se pode observar nas áreas próximas a Natal é a 

presença de conjuntos habitacionais e condomínios, com padronização do sistema 

construtivo, formas e volumes. A presença desta última tipologia se explica pelo 

valor do solo ser elevado se comparado ao restante do município e a procura por 

habitação nesta área ser alta, favorecendo a tática de maximização de lucro 

realizada pelo capital imobiliário. Essa dinâmica, é vista, não só no municipio de São 

Gonçalo do Amarante, como também nos outros municípios da Área Metropolitana 

Funcional. SILVA (2004) explica, de maneira geral, como se dá o lucro referente à 

implantação dos condomínios: 

                                            
44 Sobre os estudos que tratam do processo histórico relacionado à dinâmica urbana do município de 
São Gonçalo do Amarante comparece na pesquisa acadêmica particularmente, a partir do ano de 
2008, a Dissertação de Mestrado de Leonardo Tinoco apresentado ao Programa de Arquitetura e 
Urbanismo da UFRN, sendo, contudo restrita à realidade voltada para a transição entre zona rural e 
urbana. Além dessa dissertação, foram analisados também relatórios técnicos tratando sobre a leitura 
da cidade e sua expansão (TINOCO FILHO, 2007; 2007a), reportagens, matérias em jornais e sobre 
o conhecimento prévio do município devido a experiência profissional que a autora desempenhou 
sobre esse município enquanto arquiteta e urbanista, durante 10 anos de vivência de mercado de 
trabalho. No repositório de Teses e Dissertações encontra-se, além dessa Dissertação citada, apenas 
doze trabalhos, que pela abordagem dos temas não ajudaram a dar elementos para esta Tese, tendo 
em vista suas diferentes áreas de estudo, quais sejam: 07 na área de Saúde, 01 de Engenharia de 
Produção, 01 em Engenharia Mecânica, 01 Egenharia Química, 01 Engenharia dos Materiais e 01 em 
Química. Portanto, sentiu-se muita dificuldade de encontrar trabalhos e livros relatando sobre o 
município e sua dinâmica urbana. 
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O condomínio fechado tem sido, na sua grande maioria, fruto de grandes 
incorporações privadas. Partindo do pressuposto que a lógica do mercado é 
o lucro, e este depende diretamente da capacidade de perfazer, como 
qualquer outra mercadoria, o ciclo necessário à sua reprodução, 
ressaltamos que a aceitabilidade pela população por estes tipos de 
empreendimentos lançados no mercado faz com que a etapa referente à 
circulação, mais especificamente à sua comercialização, seja curta, 
garantindo o retorno mais rápido dos investimentos. SILVA (2004, p. 109). 
 

Outra forma de obtenção de lucro que está ocorrendo com essa efervêcencia 

imobiliária neste município, é a intensa venda de lotes em parcelamentos 

clandestinos para a construção de conjuntos habitacionais em áreas sem 

infraestrutura, como o distrito de Novo Santo Antônio, .Tem-se também em áreas 

que se distanciam da RN-106, no sentido ao interior dos distritos e nas áreas rurais 

próximas a sede, a presença de assentamentos que se caracterizam pela 

titularidade irregular – e formação – muitas vezes, por autoconstrução – a tornar 

conceitualmente diferente do padrão tipológico já existente, destoando 

principalmente das condições de habitabilidade e do perfil socioeconômico dos 

moradores. São vistos no município de São Gonçalo do Amarante os seguintes 

distritos com tais características: As Dez, Padre João Maria, São Pedro e Barreiros.  

Todas estas localidades encontram-se em área de expansão (TINOCO FILHO, 

2007). Portanto, observa-se em São Gonçalo do Amarante, que em concorrência do 

mercado imobiliário formal está chegando também, desde meados da última década, 

a ocupação irregular e clandestina de muitas famílias nestas zonas, este cenário 

remete à dialética entre cidade real (formal) versus a cidade informal configurando e 

refletindo os desdobramentos no território a formação e/ou consolidação de tecidos 

urbanos dispersos e descontínuos no processo de uso e ocupação do solo 

fomentado pelo mercado imobiliário formal e informal atuante não somente no 

município de São Gonçalo do Amarante, mas também em toda a Área Metropolitana 

Funcional. A seguir estão as localizações destes aglomerados subnormais desse 

município. 
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Figura 25 : Localização dos aglomerados subnormais (em vermelho) do município de 

São Gonçalo do Amarante. 

 

 
Fonte: Tinoco (2008, p.137). 

 

Constatou-se que, historicamente, especialmente no caso dos municípios de 

Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, a produção empresarial de moradia 

reforçou a exclusão social e a fragmentação espacial, ao destinar moradias 

precárias em periferias distantes desprovidas de serviços e equipamentos urbanos 

essenciais. Tal arranjo espacial resultante desses processos teve como efeito o 

aumento das distâncias a serem percorridas até os locais de emprego, escola, 

compras, saúde e lazer.  

O vasto e importante território da Área Metropolitana Funcional encontra-se 

hierarquizado e materializa-se na RMN por meio de uma urbanização difusa e 

descontinuidade da malha urbana, com fortes traços de fragmentação espacial 

constituída pelo processo de extensificação urbana promovida pela dinâmica do 

capital imobiliário residencial, conforme será discutido nos próximos capítulos.  
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5 PANORAMA GERAL DA RMN: CONTEXTO INTER-REGIONAL E 

INTRAURBANO 

 

Conforme está sendo discutida a temática sobre urbanização, verifica-se que 

durante a tese, as discussões sobre processos territoriais e dinâmicas urbanas têm 

como pano de fundo a análise da inserção urbana dos empreendimentos do 

Programa Minha Casa Minha Vida. Ele está sendo utilizado para contextualizar a 

atual configuração espacial na Região Metropolitana de Natal resultante da 

urbanização capitalista promovida pelos agentes imobiliários com a anuência do 

Estado, imbrincando em desdobramentos no solo urbano metropolitano e 

impactando os modos de vidas dos contemplados.  

Neste Capítulo 05 é onde se assentará o estudo do PMCMV visto sob as 

duas escalas de atuação do processo da urbanização atual promovida pelo capital 

imobiliário residencial: a inter-regional, que constitui toda a RMN, e a intraurbana, 

que engloba a Área Metropolitana Funcional. Por sua vez, da necessidade desse 

estudo leva-se a ampliar um modelo de espacialização da ocupação dos tecidos 

urbanos produzidos na Região Metropolitana de Natal, que será discutido no 

Capítulo 6.  

 

5.1 A atuação do Programa sob a configuração socioe spacial e o 

atendimento ao déficit habitacional na RMN 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida, correspondeu inicialmente à Lei Federal 

11.977/09 alterada pela Medida Provisória 514/2010 e pelas leis 12.249/2010, 

12.350/2010 e 12.424/2011. A Lei 12.424 de 16 de junho de 2011, que revogou e 

alterou diversos artigos da Lei 11.977/09, ficou conhecida como Lei do PMCMV 2 

por redefinir diversos parâmetros que regem o programa, assim como a meta 

referente ao número de unidades a serem produzidas. Em seus Art. 1º das Leis 
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11.977/2009 e 12.424/201145, preveem a requalificação de imóveis urbanos, no 

entanto, dentro da dinâmica imobiliária do Brasil, a grande participação do mercado 

está sendo voltada para a construção de novas unidades habitacionais, como será 

visto mais seguir na análise de atuação da Região Metropolitana de Natal.  

A atual produção imobiliária do PMCMV na RMN, conforme os dados da CEF 

que levou em consideração os empreendimentos contratados até junho de 2014 

apresentou uma oferta de 21. 679 novas unidades na RMN (até a presente data), 

entre as quais para as famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.600,00, foram 

destinadas 12.665 novas unidades, enquanto para as famílias com renda bruta 

mensal de até R$ 5.000,00, o mercado imobiliário ofertou 9.014 novas unidades. Da 

totalidade, cerca de 42% é executada pelo mercado privado de habitação por meio 

do PMCMV-FGTS, ou seja, quase metade das novas unidades habitacionais do 

PMCMV financiada na RMN se destina às famílias da faixa 2 de renda, conforme  

 

Tabela 2. Dessa forma, o cenário resultante do PMCMV evidencia que nas 

entrelinhas e nos limites máximos de financiamento, as camadas populacionais com 

renda abaixo de três salários mínimos não foram priorizadas como havia anunciado 

o Programa, de forma semelhante como procedeu na política habitacional do BNH.  

Como bem observado por Shimbo (2011), a habitação de interesse social, 

que era para significar o atendimento exclusivo a uma parcela população que não 

poderia arcar sozinha com os custos elevados desse bem durável de consumo, 

representa uma oneração necessária aos cofres públicos. Essa autora esclarece 

que: 

 

Para tanto, os fundos públicos eram utilizados. Ao ultrapassar esse limite 
não muito bem definido entre aquela parcela que de fato precisa de 
subsídios públicos e outra que, digamos, não precisa tanto assim, a política 
habitacional passa a atender uma faixa que tem condições de adquirir a 
casa própria por meio de mercado privado. Porém, desde a época do BNH, 

                                            
45 De acordo com a Lei 11.977/09, a meta do PMCMV correspondia à construção de 1 milhão de 
unidades habitacionais para famílias com renda entre 0 e 10 salários mínimos. A meta do PMCMV 2 
era a construção de 2 milhões de unidades habitacionais para famílias com renda de até R$ 4.650,00 
(dez salários mínimos). Sendo 60% delas direcionadas a famílias com renda mensal de até R$ 
1.395,0045 (três salários mínimos naquele ano), com um investimento de R$ 71,7 bilhões. 
Como diretrizes, a redução do déficit habitacional, a distribuição de renda e inclusão social e a 
dinamização do setor da construção civil e geração de trabalho. 
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como demonstraram diversos autores, as camadas de rendimento médio 
foram atendidas pelos fundos públicos e, por isso, não é a partir desse viés 
que podemos pensar as novidades trazidas pela habitação social de 
mercado de hoje (SHIMBO, 2011, p. 58). 
 

Constata-se que esse contexto de produção de “Habitação social de 

mercado” também é visto na RMN, comprovado a partir dos dados da CEF 

informados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Unidades habitacionais46 do PMCMV contratados pela CEF na 

RMN até o mês de Junho/2014. 

 

PMCMV – Famílias com renda bruta de até 
R$ 1.600,00 (Faixa 1) 

Municípios da RMN Nº de Unidades 
Ceará-mirim 1.155 
Extremoz 790 
Macaíba 1.040 
Monte Alegre  565 
Natal 896 
Nísia Floresta 383 
Parnamirim 5.488 
São Gonçalo do Amarante 2.133 
São José do Mipibu 167 
Vera Cruz 48 
Subtotal 01  12.665 

PMCMV – Famílias com renda bruta de até R$ 
5.000,00 (Faixa 2) 

Macaíba 106 
Natal 2.956 
Parnamirim  5.306 
São Gonçalo do Amarante 646 
Subtotal 02  9.014 
Total (Subtotal 01  
+ Subtotal 02) 

21.679 

                                            
46 Essa quantidade de empreendimentos trabalhados nesta tese corresponde ao que foi levantado 
com base cartográfica georeferenciada, confirmada pelas informações de localizações das 
Secretarias dos municípios envolvidos, alimentada pelas tabelas dos imóveis contratados pela CEF 
ano a ano (2009-2014), com dados como nomes, logradouros, construtoras, número de unidades, 
tipologia, produto (FGTS ou FAR Alienação) dentre outros. Portanto, é importante ressaltar que 
ficaram de fora alguns empreendimentos contratados pela CEF, nesse mesmo período mas que não 
tinham as informações completas que subsidiassem esta tese.Ficaram de fora também os 
empreendimentos financiados pelos bancos privados. 
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Base de dados: Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão/2013. Nota: Elaboração 

própria, 2014. 

Observa-se que o município que mais se destaca na oferta de 

empreendimentos destinados às famílias da faixa 01 de renda (até R$ 1.600,00) é 

Parnamirim, com 5.488 unidades habitacionais concentrando cerca de 43% dos 

empreendimentos da RMN, em seguida vem São Gonçalo do Amarante, com 2.133 

novas unidades, com destaque para o empreendimento Residencial São Gonçalo I, 

II, III, IV, V e VI representando o maior empreendimento do PMCMV da RMN. São 

seis áreas residenciais, cada uma com 19 blocos, um total de 300 apartamentos por 

residencial, totalizando 114 blocos que deverão comportar uma população estimada 

em 7,2 mil pessoas. Está sendo executado pela Construtora Borges & Santos. 

Em seguida, os municípios de maior representatividade são Ceará-Mirim e 

Macaíba, os quais ofertaram quase a mesma quantidade de novas unidades com 

1.155 e 1.040 novas unidades, respectivamente, que juntos totalizam 18% da oferta 

total. Estes últimos apresentam essa quantidade considerável devido aos 

empreendimentos ali instalados serem de grande porte. Em Macaíba, por exemplo, 

o Residencial Minha Santa destinados a famílias com renda até R$ 1.600,00, ofertou 

500 unidades do tipo apartamento. Em Ceará-Mirim, destinados também a esta faixa 

de renda, os Residenciais Fauna, Flora, Terra e Mar, juntos totalizam 1.155 

unidades habitacionais, Figura 26 . 

Figura 26 : Empreendimentos Minha Santa em Macaíba e Residenciais Fauna, 

Flora, Terra e Mar, da esquerda para a direita, respectivamente. 

 

Fonte: Google Earth, 2014. 
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Observa-se que em conformidade com a Lei Federal nº 11.977/2009 (PMCMV 

1) e a Lei Federal nº 12.424/2011, visto anteriormente, aqui na RMN a oferta de 

empreendimentos concebidos na esfera desse Programa destinaram-se apenas à 

aquisição de imóveis novos. Sob este aspecto, pode-se afirmar que o PMCMV 

estimula a produção de novas unidades, o que contribui para o aquecimento e a 

dinamização do capital imobiliário.  

Diante destas considerações e do contexto da RMN, o PMCMV nos faz 

antever um impacto na sua configuração socioespacial ou na sua estruturação 

urbana em que: os créditos habitacionais jamais alcançaram, em sua totalidade, a 

faixa de baixo poder aquisitivo representada por famílias com renda de 0 a 3 SM e 

acentuou-se, especialmente nas grandes metrópoles brasileiras, a fragmentação 

espacial com o consequente espraiamento do tecido urbano e a desigualdade social 

entre ricos e pobres, estes últimos sendo relocados dos centros metropolitanos para 

as áreas periféricas ou de expansão urbana cada vez mais distantes e 

empobrecidas, carentes de infraestrutura urbana ou com esta voltada somente para 

o entorno do empreendimento, como é de praxe acontecer com a presença da 

dinâmica de mercado imobiliária. 

Por mais que o PMCMV oferte mais de 21.000 novas unidades, o déficit 

habitacional da RMN ainda é muito alto. Déficit é definido pela Fundação João 

Pinheiro como sendo “a quantidade de moradias que deve ser construída para 

solucionar problemas sociais relacionados com a coabitação familiar, a moradia em 

domicílios improvisados ou em construções precárias e o ônus excessivo com 

aluguel” (Fundação João Pinheiro, 2012). Segundo a Fundação, com base nos 

dados do Censo de 2010, o déficit habitacional na RMN é de 53.500 unidades, 

deste, 95% se localiza na área urbana contra 5% na zona rural. Para a zona urbana 

foram atendidas pelo PMCMV, 21.603 novas unidades, em torno de 43%, enquanto 

que o atendimento ao déficit habitacional rural foi de 2,84% deste total de novas 

unidades da RMN. Este último concentrado nos municípios de São Gonçalo do 

Amarante e Vera Cruz, totalizando somente 76 unidades. 

A Fundação João Pinheiro calcula o déficit como a soma de quatro 

componentes: domicílios precários (soma dos domicílios improvisados e dos 

rústicos), coabitação familiar (soma dos cômodos e das famílias conviventes 
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secundárias com intenção de constituir um domicílio exclusivo), ônus excessivo com 

aluguel urbano e adensamento excessivo de domicílios alugados. Os componentes 

são calculados de forma sequencial, na qual a verificação de um critério está 

condicionada à não ocorrência dos critérios anteriores. A forma de cálculo garante 

que não há dupla contagem de domicílios.  

Diante do exposto, observou-se que o maior déficit na RMN é pelos 

componentes coabitação e ônus excessivo com aluguel urbano, conforme Censo 

2010. Este último corresponde ao número de famílias urbanas com renda de até três 

salários mínimos que moram em casa ou no apartamento (domicílios urbanos 

duráveis) e que despendem 30% ou mais de sua renda com aluguel. Portanto, esses 

dois componentes juntos totalizam 47.256 de unidades habitacionais, 

correspondendo a 88% do déficit habitacional na RMN. 

 Em se tratando de Natal, especificamente, só há um empreendimento 

estudado, contratado pelo PMCMV, conforme dados da CEF, que se destina às 

famílias com renda até R$ 1.600,00, é o Residencial Vivendas do Planalto, Figura 

27, inserido no Guarapes, bairro periférico localizado na Zona Administrativa Oeste, 

o qual possui predominância de famílias com renda baixa, até 3 SM. Todos os 

demais empreendimentos do PMCMV neste município são destinados às famílias 

com renda até R$ 5.000,000. Diante deste contexto, observa-se a consolidação do 

processo de diferenciação sociol e espacial em Natal.  

 

Figura 27 : Residencial Vivendas do Planalto, único empreendimento destinado a 

faixa de renda até R$ 1.600,00 em Natal. 
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Fonte: Google imagens, 2014. 

 

Com relação à participação do poder público municipal, destaca-se sua pouca 

expressividade, ou seja, depois de quase 06 (seis) anos de existência, no caso de 

Natal, apenas um empreendimento teve o cumprimento do Art. 4o, Inciso I do 

Decreto nº 7.499 de 16 de Junho de 2011 que regulamenta dispositivos da Lei 

nº 11.977, de 7 de julho de 2009 (sobre o PMCMV) e explicita que: 

 

Em áreas urbanas, deverão ser respeitados os seguintes critérios de 
prioridade para projetos do PMCMV, observada a regulamentação do 
Ministério das Cidades: 
I - a doação pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios de 
terrenos localizados em área urbana consolidada47 para implantação de 
empreendimentos vinculados ao programa (Decreto nº 7.499/2011). 
 

Sabe-se que o único empreendimento em Natal contratado pela Caixa 

Econômica Federal onde está sendo construído em terreno público, que inclusive 

pertence à União nesse caso específico, foi o empreendimento Residencial Maruim, 

Figura 28 , localizado na Esplanada Silva Jardim, no bairro Ribeira, zona Leste da 

capital. Construído para abrigar as 170 famílias da comunidade do Maruim que 

serão relocadas para a expansão do Porto de Natal. Essa comunidade se localiza no 

                                            
47 Área urbana consolidade é definida na Lei 11.977/2009, inciso II, como sendo “parcela da área 
urbana com densidade demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha viária 
implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana 
implantados: a) drenagem de águas pluviais urbanas; b) esgotamento sanitário; c) abastecimento de 
água potável; d) distribuição de energia elétrica; ou e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos 
sólidos”. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acessado em: 14 de Maio de 2012. 
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bairro das Rocas, também zona Leste de Natal. Este empreendimento iniciou-se em 

Agosto de 2014, e está sendo executado pela Construtora Certa. Abrange 200 

unidades habitacionais distribuídas em blocos de quatro pavimentos, com previsão 

para o término em Janeiro de 2016, porém o andamento da obra está atrasado 

tendo em vista que as obras estão paralisadas48. Com recursos alocados pelo 

Programa Minha Casa, Minha Vida, via Ministério das Cidades, o valor estimado é 

de R$ 12, 2 milhões. 

 

Figura 28 : Residencial Maruim ainda em construção no bairro da Ribeira, Natal/RN. 
 

 

Fonte: Acervo pessoal de Rosa de Fátima, funcionária da SEHARPE – Secretaria Municipal de 
Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes do município de Natal. Abril de 2015. 

 

                                            
48 No mês de Abril/2015 foi anunciado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande 
do Norte (Sinduscon/RN), a paralisação de obras do programa Minha Casa, Minha Vida no Estado. 
De acordo com o ofício enviado pela entidade à Caixa Econômica Federal e ao governo, a 
paralisação começou no dia 29 desse mês e atingirá obras em cinco municípios: Mossoró, Natal, São 
José de Mipibu, São Gonçalo do Amarante e Monte Alegre, esses quatro últimos pertencentes a 
RMN. Nos ofícios, enviados à Caixa e para o governo, o Sinduscon explica que os pagamentos das 
obras vêm sofrendo atrasos constantes desde dezembro de 2014, criando dificuldades de caixa para 
as empresas. Notícia publicada no site G1. Disponível em: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-
norte/noticia/2015/04/construtoras-paralisam-obras-do-minha-casa-minha-vida-no-rn.html. Acessado 
em: 10 de Maio de 2015. 
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A atuação do PMCMV em Natal, está configurando o espraiamento do seu 

tecido urbano por meio da utilização do solo urbano que estava em estoque. 

Constatou-se que este Programa, atua no processo de fragmentação do território 

natalense semelhante à política habitacional do BNH, isto é, hierarquizando o 

espaço físico em função da renda solvável e consolidando a má distribuição de 

urbanizações e infraestruturas, característica da urbanização desigual capitalista 

promovida pela capital imobiliário residencial atual. Observa-se a grande 

concentração de empreendimentos destinados a famílias com renda bruta de até R$ 

5.000,00 na cidade de Natal, principalmente no bairro Planalto, onde ainda há 

presença de glebas urbanas livres e o preço do solo consequentemente mais caro 

por se apresentar mais infraestruturado, se comparado aos outros municípios da 

RMN, enquanto no restante dos outros municípios, há predominância de 

empreendimentos voltados à faixa de renda até R$ 1.600,00, os quais apresentam 

infraestrutura escassa ou muitas vezes inexistentes.    

É importante observar que a concentração de empreendimentos destinados a 

famílias com renda de até R$ 5.000,00 se dá apenas nos municípios de São 

Gonçalo do Amarante, Natal e Parnamirim e que eles juntos totalizam quase metade 

dos empreendimentos na RMN. Vale ressaltar que esses dois últimos municípios 

apresentam 100% de sua área considerada urbana, no caso de Natal, desde 1980. 

Este fator interfere diretamente no preço do solo e consequentemente no público 

alvo dos empreendimentos, favorecendo a ocupação por famílias com renda mais 

alta. A valorização fundiária, isto é, o ajuste do preço do solo, segue a maior 

capacidade de poder de compra do adquirinte.  

Esse momento atual de novos processos de articulação e dinâmica urbana na 

RMN giram em torno da espacialização de investimentos promovidos pela ação 

capitalista do capital imobiliário residencial. Porém, para a viabilidade dos 

empreendimentos com a maximização dos lucros, os mesmos são implantados em 

periferias longíquas e sem infraestrutura instalada, distantes dos eixos de serviços e 

comércio e, muitas vezes, os próprios moradores adaptam suas residências para 

instalação de equipamentos que suprem as necessidades de subsistência, sejam 

por meio de instalação de pequenos comércios seja por meio de prestação de 

serviços e equipamentos institucionais, como acontece nos empreendimentos de 
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Ceará-Mirim (Residencial Mar, Flora, Fauna e Terra), de Monte Alegre (Residencial 

Conjunto Esperança) e Nísia Floresta (Clovis Ferreira e Alto da Floresta), Figura 29.  
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Figura 29 : Adaptação de tipos de usos nos empreendimentos do PMCMV nos 

municípios de Ceará-Mirim/Monte Alegre e Nísia Floresta. 

 

Residencial Clovis Ferreira e Alto da Floresta em Nísia Flroesta, respectivamente, da esquerda 

para a direita. Fonte: Acervo próprio. 

 

Para visualizar a distribuição das atividades no território da RMN paralelo a 

toda esta produção habitacional e dando suporte à mesma, foi realizado um 

levantamento49 quantitativo sobre os licenciamentos ambientais emitidos pelo IDEMA 

                                            
49 É importante relativizar esses dados pois os municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do 
Amarante e Extremoz já estão trabalhando com o licenciamento ambiental no próprio município. 

 

  

Residencial Mar, Flora, Fauna e Terra em Ceará-Mirim. 

  

Residencial Conjunto Esperança em Monte Alegre. 
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– Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, referente às obras e 

os empreendimentos licenciados ou em processo de licenciamento, Tabela 3, com 

variação de porte desde micro a excepcional, conforme a Resolução 4 de 2006 do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONEMA, no período de 2005 a meados de 

2014. Conforme os dados revelam, o munícipio de Parnamirim é o que mais se 

destaca pela quantidade de licenças emitidas com 442, representando 23% do total, 

e dessas licenças, quase 70% refere-se ao terciário e empreendimentos de 

hospedagens e condomínios. Em seguida vem o município de Macaíba 

representando cerca de 18% do total, dessas 61,35% estão as indústrias e o 

terciário. Em terceiro lugar está Natal, com quase 14% das Licenças, onde quase 

87% das licenças estão relacionadas com obras de infraestrutura e terciário. A 

intensidade do terciário é notória para toda a RMN, principalmente, para os 

municípios do seu eixo sul, como Parnamirim, Macaíba e São José do Mipibu onde o 

valor do solo tende a aumentar com a vinda de novas infraestruturas, como a 

duplicação da BR 101, e consequentemente acirrar a disputa pelo mercado de terras 

favorecendo o espraiamento do tecido urbano e a expansão de crescimento 

territorial desse eixo, bem como consolidação da urbanização ditada pelo setor 

imobiliário. Além do eixo norte representado principalmente pelos municípios de São 

Gonçalo do Amarante e Extremoz, ambos de grande importância e centralidade de 

serviços e comércio, respectivamente, por estarem neles inseridos o novo 

aeroporto50 e o distrito industrial de maior destaque da RMN.  

                                                                                                                                        

Mesmo assim ainda restam para o IDEMA aqueles empreendimentos que se localizam entre dois ou 
mais municípios e alguns casos particulares que se julguem necessários. 
50 “O Aeroporto de São Gonçalo do Amarante se constitui em um projeto que levou mais de uma 
década para ser executado. Nos últimos anos se inseriu como obra do PAC e foi concedido para a 
iniciativa público-privado por meio de leilão, inaugurando esse tipo de concessão no setor 
aeroportuário. Atualmente, o consórcio Inframérica, tem a concessão para explorar o mesmo por 30 
anos. Sua inauguração ocorreu no dia 31 de maio de 2014 e que resultará na suspensão das 
atividades do Aeroporto Augusto Severo. Essa mudança, espera-se, repercutirá sobre a RMN nos 
próximos anos e na relação polo-periferia, por meio do fortalecimento dos fluxos em sentido norte e 
para o interior metropolitano, e do Estado como um todo” (GOMES et al., 2015, p. 178). 
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Tabela 3 – quantidade de empreendimentos em processo de Licenciamento 
Ambiental51 ou com Licenças emitidas pelo IDEMA de 2005 a julho de 2014 nos 
municípios da RMN52. 

Município Obras de 
infra 

Agropec. Indústria Hosped e 
moradia 

Terciári
o 

Sub-
total  

Ceará-Mirim 54 62 08 66 54 244 

Extremoz 18 20 - 13 12 63 

Macaíba 49 28 119 54 89 339 

Monte 
Alegre 

03 05 03 13 12 36 

Natal 105 09 20 06 117 257 

Nísia 
Floresta 

09 51 04 71 09 144 

Parnamirim 60 11 66 127 178 442 

São 
Gonçalo do 
Amarante 

31 53 59 21 61 225 

São José do 
Mipibu 

10 19 27 36 34 126 

Vera Cruz 04 03 03 03 02 15 

Total 1891 
Fonte: IDEMA, 2014. Nota: Elaboração própria, 2014. 

 

O problema da habitação não se deve reduzir a um problema de falta de solo 

ou de acesso a financiamento. A habitação não pode ser tratada como um produto 

mais de mercado já que seu preço e produção têm outras lógicas e necessitam 

                                            
51 O enquadramento do Licenciamento Ambiental é com base na Resoluçao CONEMA nº 04/2006 
que estabelece parâmetros e critérios para classificação, segundo o porte e potencial 
poluidor/degradador, dos empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou 
ainda que, de qualquer forma, possam causar degradação ambiental, para fins estritos de 
enquadramento visando à determinação do preço para análise dos processos de licenciamento 
ambiental. 
52 Desses empreendimentos que estão em processo de licenciamento ou já licenciados, tiveram 12 
processos com atividades indefinidas, sendo 01 em Macaíba, 07 em Parnamirim e 4 em São Gonçalo 
do Amarante. Além de 15 processos que se enquadraram como outras atividades que não estão 
descritas no quadro. Não estão no quadro, as atividades licenciadas ou em processo de 
licenciamento do município de Maxaranguape, por este não fazer parte da análise metropolitana, 
devido sua recente inclusão (a partir de 2013) a RMNatal.  
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buscar as soluções mais otimizadas. É por meio da diversidade de atuações e com 

um planejamento decisivo e inclusivo, e com uma coordenação capaz de englobar 

todos os aspectos territoriais, políticos, socioeconômicos e ambientais, que se 

podem desenhar políticas ativas de habitação que tenham capacidade de inserir 

melhorias nas cidades, relacionadas com o planejamento tanto intraurbano como 

metropolitano.  

A política de habitação que vem se desenvolvendo ao longo dos anos, 

consiste, em uma intervenção que modifica aspectos do processo concreto de 

consumo. De acordo com Topalov (1979), transforma-se o valor de uso da habitação 

dos menos favorecidos, isto é, suas características concretas como produto, e sua 

localização em espaço urbano. “Em seguida, atua sobre o custo do consumo da 

habitação para seu ocupante: o nível do aluguel ou o custo de acesso a 

propriedade” (tradução nossa, 1979, p. 61). O Estado, contribui também para 

modificar as relações de propriedade, as condições de consumo das habitações, 

não só pela produção e circulação capitalista como também pela ajuda do setor 

privado através do fomento ao acesso à propriedade no lugar do promoção do 

aluguel. 

Constata-se, pois, que o Estado atua sobre as condições que determinam a 

satisfação ou não satisfação desta necessidade. Temos hoje na realidade brasileira 

um segmento que atende as faixas de alto e médio padrão econômico, de tradicional 

atuação do mercado, um segmento de padrão de renda médio-baixo, que começa a 

ser agora atendido pelo mercado privado, e um segmento de renda baixa, cuja 

produção continua como não pode deixar de ser, atendida pelo setor público. 

Portanto, a procura pelas melhores localizações e infraestruturas instaladas de 

acordo com a dinâmica de mercado, favorece a fragmentação espacial e 

consequentemente a desigualdade social, configurando o processo de segregação 

que tanto se discute na academia e foi abordada no Capítulo 1, com destaque para 

a definição de Vasconcelos (2013, p.24) reforçada aqui mais uma vez, como sendo: 

“o processo que conduz à formação de áreas semelhantes aos guetos, nas quais a 

população é forçada a residir”. Em resumo, observa-se que com sua política, o 

Estado continua atuando, como aconteceu também com a política do BNH, sobre a 

transformação da necessidade social que tem como objetivo a habitação, deixando 

de lado a questão fundiária e gestão mais justa do território. 
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Com base em todas as discussões vistas neste Capítulo 04, foi elaborado no 

Quadro 1, um panorama geral da atuação do PMCMV na RMN considerando suas 

características e a configuração espacial da dinâmica metropolitana. Observou-se 

que a política habitacional do PMCMV atuante na RMN possibilitou somente o 

incremento do estoque habitacional com imóveis novos sem atender às reais 

necessidades da demanda por moradia considerada digna, resultando na dificuldade 

de solucionar o déficit habitacional e distribuir equitativamente o seu solo urbano, em 

especial ao destinado às famílias de baixa renda ao acesso as atividades de 

comércio, serviços e infraestrutura.  

 

Quadro 1: Panorama geral das ações do PMCMV na RMN/Brasil. 

 

Resumo de 
Variáveis  

Atuação do PMCMV 

Parque Habitacional Fomento a habitação de propriedade e acirramento da especulação 
imobiliária. 

Processo de 
Adjudicação 

Mesmo a atual política habitacional selecionando as famílias de acordo 
com sua capacidade econômica, continua existindo desproporção na 
distribuição da demanda habitacional por faixa de renda. 

Reserva de solo Na RMN não há reserva de solo com destinação para habitação social. 
Processo de 
Reabilitação de 
velhas habitações 

 

O atual PMCMV, assim como os programas habitacionais anteriores, 
prevê apenas habitações novas, sem propor mudanças e adaptações ao 
parque habitacional já existente. 

Configuração do 
território 

Uma política de cidade dispersa e espaços homogêneos, onde as áreas 
periféricas são cada vez mais empobrecidas e carentes de instalação de 
infraestrutura urbana nas cidades existentes e também em proporção à 
população que cresce. 

Regulação 
urbanística e 
sustentabilidade 
meio ambiental e 
social da cidade 

 

Faz-se levando em consideração ao que dita o mercado imobiliário e 
consequentemente diferenciam-se as relações sociais por nível de renda 
além de não levar em consideração a cidade já existente tornando o 
tecido urbano fragmentado e o urbanismo insustentável. 

A cidade 
metropolitana e a 
habitação 

As escolhas e preferências residenciais de cada cidadão (demandante de 
habitação social) com suas necessidades ou oportunidades de trabalhos 
se prejudicam em função da mobilidade deficiente e da frágil (ou 
inexistente) articulação das políticas metropolitanas. 

Nota: Elaboração própria com base nos itens abordados neste Capítulo 4. 
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5.2 Contexto inter-regional: RMN 

 

As causas e implicações das dispersões urbanas são de naturezas variadas e 

difíceis de resumir de forma adequada no espaço disponível. No entanto, parecem 

necessárias algumas indicações sobre as principais características socioeconômicas 

da Região Metropolitana, que permitem um melhor entendimento das 

transformações urbanas no que diz respeito aos processos de dispersão em curso. 

Esse fenômeno é estudado na Região Metropolitana de Barcelona por Font (2007) 

na Universidad Politécnica de Cataluña do Departament d`Urbanisme i Ordenació 

del Territori da Escola dÀrquitetectura del Vallés, em Saint Cougat de 

Vallés/Espanha. Essas características socioeconômicas são estudadas sob três 

categorias de análise que se enquadram como motores de crescimento urbano: 

quanto à dinâmica demográfica; quanto às atividades produtivas e o emprego; e 

quanto à infraestrutura e a mobilidade. 

Quanto a dinâmica demográfica, Font (2007), observa que a cidade central (e 

as principais cidades médias) vem crescendo menos que as cidades adjacentes. 

Explica-se que essa ocorrência se dá, principalmente, em âmbito de Região 

Metropolitana. Observa-se que onde há centralidades de comércio, serviços e 

atividades específicas, há uma maior atração por parte da população. 

Em se tratando das atividades produtivas e o emprego, Font (2007) explicita 

que se consolida a tendência generalizada de relocação das atividades produtivas, 

como o que acontece nas áreas urbanas europeias, pelas quais aquelas de menor 

valor adquirido se localizam distantes da cidade central para instalar-se no restante 

da região metropolitana. É aí onde se produz a periferização seletiva tanto da 

indústria como do terciário, aumentando este último em todos os aspectos, 

significando a consolidação da difusão dos serviços, que antes era concentrado na 

cidade-polo. 

Esse autor explica que o espraiamento no território metropolitano, amparado 

nos núcleos urbanos consolidados ou a constituição de polaridades bem definidas e 

especializadas fora dos núcleos urbanos e cerca das vias principais, são as formas 

espaciais da difusão do chamado “terciário banal”, enquanto que o terciário 

estratégico, direcional ou de excelência tende a manter-se concentrado na cidade - 

polo. 
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Quanto à infraestrutura Viária e a Mobilidade, Font (2009) esclarece que, no 

caso europeu, a importância se dá para a indústria, no geral, sua relação é com as 

infraestruturas viárias históricas, que seguem as principais bacias fluviais e eixos 

viários. Observando essas categorias e relativizando para o contexto da RMN, a 

seguir, se tem uma leitura de como está se dando o processo de expansão urbana e 

os fenômenos físico-territoriais que se constatam nessa região. 

 

5.2.1 Motores do Crescimento Urbano: quanto à Dinâmica Demográfica 

 

Recentemente, em se tratando da realidade da RMN, houve um maior 

crescimento percentual da população nas cidades da Região Metropolitana de Natal, 

principalmente Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, cidades estas que 

juntamente com Natal, constituem a Área Metropolitana Funcional. Sabe-se que há 

uma macrocefalia53 urbana tendo Natal como a cidade primaz. Isto se deve a 

diversos fatores, dentre eles está a dinâmica do setor terciário de Natal que tem 

acirrado uma nova configuração ou reorganização do espaço urbano da cidade, bem 

como tem sido responsável pelo desencadeamento de vários processos 

socioespaciais que afetam diretamente a população da cidade e suas adjacências, 

ocasionando processos de descentralidades. De acordo com Gomes et al. (2015), 

alguns fatores podem ser vistos como agentes de uma descentralização: como a 

atual posição de Parnamirim que vem ocupando na propagação de centralidades 

metropolitanas. Outros fatores caracterizam essa macrocefalia de Natal como: a 

presença de indústria, unidades de ensino superior - públicas e privadas –, unidades 

escolares de ensino técnico, unidades de saúde de alta complexidade, além da 

concentração dos principais equipamentos de apoio ao turismo, muito embora os 

atrativos estejam em outros municípios metropolitanos. 

Assim, as centralidades de serviços e comércio atraem população e 

interferem na densidade populacional54 da RMN como um todo. Observa-se que pela 

Figura 30, conforme os dados do censo demográfico 2010 do IBGE, a 

representatividade de uma baixa densidade populacional dos municípios da RMN, 
                                            

53 Denominada por Gomes et al. (2015) para o caso específico de Natal caracterizada pela 
centralização de importantes objetos promotores do desenvolvimento econômico e social nessa 
cidade. 
54 Refere-se a relação entre a população e a superfície do território. 
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uma média entre 20 até 100 Hab/Km2 exceto para os municípios de Natal e 

Parnamirim os quais apresentam uma média bem acima do valor máximo de 200 

Hab/Km2. Este fato pode ser explicado porque são esses dois municípios que 

apresentam a maior concentração de estabelecimentos de comércio e serviços da 

RMN, e consequentemente atraem população e aumenta sua densidade. Outro 

destaque para Parnamirim, refere-se a alta taxa de crescimento geométrico55 

observada entre os anos de 2000-2010, correspondente ao intervalo de 4 a 6%, 

maior taxa de toda a RMN. 

Na última década (2000-2010) constatou-se taxa baixa de crescimento 

populacional em Natal. Conforme Figura 30 , se verificou o valor de 1 a 2% ao ano, 

com maior crescimento populacional nos municípios adjacentes a Natal e integrados 

à dinâmica metropolitana, como Parnamirim e São Gonçalo do Amarante – Área 

Metropolitana Funcional –, que representaram, respectivamente, 5% e 2,5%. Os 

municípios da RMN com menor taxa de crescimento é Ceará-Mirim e Monte Alegre 

apresentando porcentagens muito baixas na faixa de 0,001% a 1%.  

Verifica-se o aumento da mobilidade interna da população, como 

consequência da mudança de lugar de residência, na maioria dos casos, obrigada, 

tanto pelos custos da moradia na cidade central como pela mudança de emprego. 

Neste sentido é importante destacar o papel decisivo do mercado imobiliário como 

filtro social, e a rigidez que se sobrepõe ao sistema de habitação de propriedade em 

um cenário de descentralização e instabilidade de emprego, no qual a ausência de 

uma política voltada para habitação de aluguel é mais um agravante.  

Atrelado a esse fator de crescimento populacional vem o aspecto da taxa 

urbanização56, conforme IBGE (2010), cujos municípios de Natal e Parnamirim 

representam uma porcentagem de 90 a 100%, portanto, ambos se apresentam 

como os de maior concentração populacional em área urbana se comparado ao 

restante dos outros municípios da RMN, ressaltando que o município de Natal desde 

a década de 1980 foi considerada, pelo IBGE, 100% urbana. O outro município que 

se destaca é São Gonçalo do Amarante com a taxa de urbanização em torno de 75 

a 85%. São exatamente esses três municípios mais representativos em termos de 

                                            
55 Essa taxa refere-se ao incremento anual da população para o período compreendido entre as duas 
datas: 2000-2010. 

 
56 Taxa referente a percentagem da população da área urbana em relação à população total. 
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urbanização que configuram o território da Área Metropolitana Funcional. Vale 

ressaltar que os municípios de Ceará-Mirim, Extremoz e Macaíba, apresentam uma 

média taxa de urbanização entre 50% a 75%, conforme IBGE (2010), Figura 30 . Já 

os municípios periféricos do Sul da RMN, como Vera Cruz, Monte Alegre, São José 

do Mipibu e Nísia Floresta, apresentam uma taxa de urbanização baixa de no 

máximo 50%.  
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Figura 30 : Dados da RMN referentes à população total e densidade demográfica (a esquerda). Taxa de crescimento geométrico 

anual e urbanização (à direita). 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Ainda com análise dos dados de densidade populacional da RMN, verifica-se 

em valores absolutos com base nos dados do IBGE (2010), por meio da Tabela 4, a 

alta densidade populacional em torno dos três municípios da Área Metropolitana 

Funcional, representando Natal com maior densidade, mais de 4.800 Hab/Km2, em 

segundo lugar Parnamirim com quase 1.640 Hab/Km2 e em terceiro, São Gonçalo do 

Amarante, com 351,91 Hab/Km2, Tabela 4. O restante dos outros municípios 

apresenta uma densidade demográfica abaixo de 140Hab/Km2, excetuando-se 

Extremoz com 176,00 Hab/Km2. Em termos espaciais isso reflete a concentraçao da 

ocupação principalmente nos municípios de Natal e Parnamirim, e justifica a 

expressiva verticalização nesses municípios, resultando em uma considerável 

concentração demográfica. 

Tabela 4 – População residente total e urbana, com indicação da densidade 
demográfica, segundo as Unidades da Federação e os municípios – 2010. 
 

 

Base de dados: IBGE, Censo Demográfico 2010. Nota: Elaboração própria, 2014. 

 

A saturação de infraestrutura existente desencadeada pelo processo de 

adensamento nesses dois municípios supracitados contribui para o aumento do valor 
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do solo e consequentemente da segregação socioespacial na metrópole, reflexo da 

dinâmica imobiliária residencial atual.  

Os dados do PMCMV corroboram para o processo de intensificação desta 

verticalização no município de Natal. A grande maioria dos seus empreendimentos 

contratados pela CEF apresenta tipologia de apartamento implantado em 

condomínio vertical. Apenas o empreendimento Residencial Mirante do Planalto é 

constituído de casas, isso mesmo em formato de casas duplex, isto é, se constitui 

por dois pavimentos, portanto menos verticalizado, como mostra a figura abaixo. 

 

Figura 31 : Residencial Mirante do Planalto. 

 

 
Fonte: Google Imagens, 2014. 

 

No caso de Parnamirim são bem mais distribuídas as tipologias dos 

empreendimentos verticais e horizontais, isto é, 51% é do tipo apartamentos 

verticais e 49% do tipo casa horizontal. Por apresentar grandes empreendimentos de 

condomínios horizontais, Parnamirim apresenta maior espraiamento do tecido 

urbano com relação a Natal, até porque na realidade, este último município 

apresenta escassez de solo urbano se comparado a Parnamirim. Sabe-se que 

desde a década de 1970 iniciou-se o processo de verticalização em Natal.  
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Atualmente, observa-se a intensificação de ocupação do solo urbano e de 

substituições de antigas edificações por novas construções verticalizadas, 

especialmente no eixo que se conforma entre as regiões leste e sul. Isso decorre por 

ser o meio de favorecer a maximização do lucro sobre a renda da terra pelos 

incorporadores e empreendedores, tendo em vista a consolidação já existente na 

área, onde os valores imobiliários são mais altos e os vazios urbanos escassos. 

As imagens dos dois empreendimentos de Parnamirim de maior 

representatividade, em termos de quantidade de unidades habitacionais, se verifica 

na Figura 32 : o condomínio horizontal de casas, Residencial Villares, construído 

pela Módulo Incorporações e Construções, localizado no bairro de Liberdade, 

sudoeste da cidade, com 401 unidades, e o condomínio vertical de apartamentos, 

Residencial Jangadas e Caravelas, com 480 unidades habitacionais situado em 

Nova Parnamirim, na parte norte do município, obra da Construtora MRV. 

 

Figura 32 : Residencial Villares e Residencial Jangadas e Caravelas em 

Parnamirim/RN, de cima para baixo. 

 

Fonte: Google Imagens, 2014. 
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Essas constatações se delineiam, a partir da grande produção de moradias 

ensejada pelo PMCMV, a intensificação de novos segmentos de mercados, aos 

quais é apresentada uma “nova forma de morar” (MENDONÇA, 2011, p.185). Esta 

autora analisou a lógica da produção imobiliária e a identificação das transformações 

recentes nesta dinâmica na Região Metropolitana de Belo Horizonte e comprovou: 

  

“a cultura da moradia isolada, típica da classe trabalhadora, com quintal na 
extensão da cozinha e a possibilidade de expansão, é substituída por uma 
nova forma de convivência cotidiana em prédio de apartamentos” (idem).  
 

Nesta pesquisa elenca-se duas diferentes situações de culturas das 

moradias: a primeira é que há uma gradatividade nas formas de morar dependendo 

da localização dos empreendimentos, ou seja, em Natal cerca de 96% dos 

empreendimentos analisados apresentam tipologia do tipo condomínio vertical de 

apartamento, em Parnamirim é quase meio a meio e no restante da RMN há 

predominância é de tipologias de condomínios horizontais de casas. Isto é, quanto 

mais se afasta da cidade-polo, mais a tipologia horizontal é predominante, maior é o 

espraiamento dos tecidos urbanos no território metropolitano. Portanto, a 

verticalização é vista na Área Metropolitana Funcional e a horizontalidade está em 

todo o restante da RMN; a segunda é que os condomínios clubes, que ofertam 

unidades habitacionais bem reduzidas, constituem outra opção de moradia que 

estão sendo ofertados pelo mercado principalmente nesses casos de condomínio 

vertical para a faixa 02 de renda até R$ 5.000,00.  

Pode-se fazer o mesmo questionamento desta autora que também não 

obteve resposta à sua pergunta: “até que ponto esta se constituiu um objeto de 

desejo ou pende sobre o seu possuidor, preço a pagar pela oportunidade da casa 

própria”. O que se constata é a solução da moradia reduzida a uma única opção de 

morar em condomínios verticais multifamiliares nas áreas urbanizadas (no caso de 

Natal e parte em Parnamirim) para qualquer tipo de arranjo familiar, mesmo sabendo 

que muitas das pessoas têm o modo de vida diferente daquele imposto pelo 

mercado imobiliário. E a outra solução é a moradia isolada, típica da classe 

trabalhadora, localizada nas periferias mais longínquas da RMN.  
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5.2.2 Motores do Crescimento Urbano: quanto às Atividades Produtivas 

e o Emprego 

 

Pela Tabela 5 se observa a grande representatividade do setor terciário no 

número de unidades (mais de cinquenta mil) e na ocupação da maior quantidade de 

assalariados no Estado do Rio Grande do Norte (mais de quatrocentos e quarenta 

mil).  As atividades de maior destaque no terciário (77% da População Ocupada) 

onde abrange grande parte dos assalariados é a administração pública, defesa e 

seguridade social com 186.864 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e 

quatro) ocupados, depois vem o comércio, reparação de veículos automotores e 

motocicletas, com 105.216 ocupados. Na agropecuária ocupa apresenta 662 

números de unidades locais com o total de 12.737 ocupantes, desses 11.738 são 

assalariados. Em direção sul, a presença dos municípios Vera Cruz (45,16%), Monte 

Alegre (32,84%), São José do Mipibu (24,51%) e Nísia Floresta (21,02%), verifica-se 

a concentração de atividades agropecuárias como agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura, com destaque para Vera Cruz com mais de 45% das 

atividades do município voltada para a agropecuária, confirma-se com esse dado, o 

modo de vida rural ainda presente neste município da RMN e o baixo nível de 

urbanização desta cidade. A indústria que mais se destacou foi a de transformação 

com 4.204 unidades locais, representando um total de 72.544 (setenta e dois mil 

quinhentos e quarenta e quatro) ocupantes, sendo 67.228 (sessenta e sete mil 

duzentos e vinte e oito) assalariados. O salário médio com maior evidência foi na 

indústria de eletricidade e gás correspondendo a 8,9 SM, e em segundo lugar vem a 

indústria extrativista e atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, 

com 6,9 SM. 
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Tabela 5: Unidades locais, pessoal ocupado total e assalariado em 31.12, salários e 
outras remunerações e salário médio mensal, segundo a Unidade da Federação e a 
seção da classificação de atividades – 2011. 
 

Unidades da Federação e  
 seção da classificação de 
atividades 

Número  
de 
unidades 
locais 

Pessoal 
ocupado 
em 31.12 

Salário 
médio  

mensal  
(salários 

mínimos)  
Total Assalariado 

Rio Grande do Norte  59 294 654 089 584 318 2,6 
     
AGROPECUÁRIA  662 12 737 11 738  

Agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura 

662 12 737 11 738 1,6 

     
INDÚSTRIA 7834 139247 128540  
     

Indústrias extrativas 331 12 239 11 855 6,9 
Indústrias de transformação 4 204 72 544 67 228 1,7 
Eletricidade e gás 70 999 947 8,3 
Água, esgoto, atividades de gestão 
de resíduos e descontaminação 

268 5 608 5 462 3,5 

Construção 2 961 47 857 43 048 1,9 
     
TERCIÁRIO 50798 502105 444040  
     

Comércio; reparação de veículos 
automotores e motocicletas 

27 764 136 558 105 216 1,5 

Transporte, armazenagem e 
correio 

1 544 17 218 15 668 2,6 

Alojamento e alimentação 3 374 26 867 22 681 1,4 
Informação e comunicação 755 6 526 5 462 3,1 
Atividades financeiras, de seguros 
e serviços relacionados 

867 6 540 5 907 6,9 

Atividades imobiliárias 660 2 843 1 708 1,7 
Atividades profissionais, científicas 
e técnicas 

1 911 10 412 7 602 2,4 

Atividades administrativas e 
serviços complementares 

3 691 41 767 37 082 1,5 

Administração pública, defesa e 
seguridade social 

472 186 869 186 864 3,5 

Educação 2 332 28 401 26 631 4,5 
Saúde humana e serviços sociais 1 521 19 264 16 346 2,5 
Artes, cultura, esporte e recreação 689 2 863 2 037 1,5 
Outras atividades de serviços 5 218 15 977 10 836 1,7 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) 2011. Nota: 
Elaboração própria, 2014. 
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Sabe-se que a grande concentração do terciário do Estado está localizada na 

RMN, portanto das 59.294 (cinquenta e nove mil duzentas e noventa e quatro) 

empresas, 31.291 (trinta e um mil duzentos e noventa e uma) unidades locais (53% 

do total) estão localizadas nessa Região. Levando em consideração o conceito de 

terciário estratégico, aquelas direcionadas e de excelência, principalmente como – 

atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, atividades imobiliárias, 

atividades profissionais, científicas e técnicas, saúde humana e serviços sociais, 

artes, cultura, esporte e recreação – se concentra na cidade-polo, Natal, enquanto o 

restante do terciário banal se espraia pelo restante da RMN. 

Tabela 6 – Unidades locais, pessoal ocupado total e assalariado em 31.12, salário 
médio mensal e empresas atuantes, segundo os Municípios da RMN/2011. 
Unidade da 
Federação/ 
Municípios  

Nível de 
Integração  

Unidades 
locais 

Pesso al ocupado  
em 31.12 

 

Salário 
médio 
mensal 
(salários 
mínimos) 

Empresas 
atuantes 

Total Assalariado 

Ceará-Mirim  Muito 
baixo 

747 6.680 5 815 1,7 731 

Extremoz  Alto  247 2.044 1.778 1,6 247 
Macaíba Médio 884 11.805 10.813 1,8 864 
Monte 
Alegre 

Muito 
Baixo 

163 1.669 1.519 1,7 161 

Natal  Polo 23.765 336.604 305.394 3,2 22.157 
Nísia 
Floresta 

Baixo 299 2.347 1.987 1,6 294 

Parnamirim  Alto 3.851 39 609 34.929 2,2 3.746 
São 
Gonçalo do 
Amarante 

Alto 832 12.307 11.216 2,0 809 

São José 
de Mipibu 

Muito 
baixo 

412 4.540 4.071 1,7 408 

Vera Cruz  Muito 
baixo 

91 791 715 1,6 88 

TOTAL Médio 31.291 418.396 378.237  29.505 
 

Fonte: IBGE, 2010. Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) 2011. Nota: 

Elaboração própria, 2014. 

Observa-se que os municípios mais representativos em número de unidades 

locais, além de Natal com 23.765 unidades (vinte e três mil setecentos e sessenta e 

cinco), são os de maior nível de integração metropolitana, conforme os dados do 

IBGE (2010) presentes na Tabela 6, como Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, 

respectivamente com 3.851 (três mil oitocentos e cinquenta e uma unidades locais) e 
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832 (oitocentos e trinta e duas) unidades. Esta concentração de atividades 

produtivas, nestes três municípios, reafirma a existência de uma Área Metropolitana 

Funcional. Um fato curioso é que Macaíba foi o terceiro que mais apresentou 

unidades locais, com 884 (oitocentos e oitenta e quatro), porém apresenta um nível 

de integração médio. Essa grande representatividade de unidades se deve a 

consolidação do distrito industrial deste município.  

 

5.2.3 Motores do Crescimento Urbano: quanto à Infraestrutura Viária e 

a Mobilidade 

 

Os fenômenos de relocação das indústrias e dos serviços, junto com as 

dinâmicas demográficas elencadas, explicam que se há produzido mudanças 

consideráveis na mobilidade intermunicipal na RMN, com a redução de movimentos 

radiais, o incremento de caráter mais transversal e a sucessiva incorporação da Área 

Metropolitana Funcional de territórios cada vez mais integrados à cidade – polo, 

Natal. 

Parece relativamente clara a relação entre o desenvolvimento das 

infraestruturas, processos de urbanização e a forma alcançada pelo espraiamento 

da cidade-polo aos municípios do seu entorno (Parnamirim e São Gonçalo do 

Amarante), tanto no que diz respeito ao aspecto residencial como no industrial, 

nesse último aspecto se insere também o município de Extremoz pelo destaque do 

seu distrito industrial.  

Dentro do contexto da RMN, observa-se que as localizações das indústrias 

foram pela proximidade aos grandes eixos de escoamento do sistema viário, 

confirma-se isso pela estruturação das cidades que se localizam nas principais áreas 

industriais do Estado – distritos industriais de Natal e Extremoz, Parnamirim, São 

Gonçalo do Amarante e o Centro Industrial Avançado no município de Macaíba – os 

quais se localizam no entorno da BRs 101, 406 e 304.  

Observou-se no item anterior por meio das atividades produtivas, que a 

Região Metropolitana de Natal é também o espaço de maior dinamismo do terciário, 

isto é, comércio e serviço. Destaca-se também a indústria têxtil cuja expansão, se 

deu, “ao longo de quatro décadas, como a atividade econômica de melhor 
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desempenho do setor secundário no espaço metropolitano de Natal”, conforme 

esclareceu Gomes e Silva (2007). Clementino (1995) apontou que na década de 

1980, a indústria de confecção de roupas e agasalhos do vestuário masculino, 

apreendeu 8,03% em relação ao Brasil. Por sua vez, a indústria de fiação e de 

tecelagem colaborou com 11,09% de toda a produção nacional. 

Foi o Distrito industrial o principal indutor da ocupação urbana da Zona 

Adminitrativa Norte de Natal, conforme Gomes e Silva (2007). A partir da década de 

1990, ocorreu um processo de dinâmica espacial relacionada à atividade turística e, 

principalmente, à dinamização do setor terciário incentivado pela construção da BR 

101, que interligou às praias do litoral norte.  

Quanto à mobilidade urbana se fez necessário analisar os dados da 

pendularidade na RMN. Portanto, sabe-se que, no ano de 2000, foram 59.868 

residentes que entraram na RMN realizando movimento pendular. Esse número 

aumentou para 134.549, em 2010, assim, mais que dobrou nesta última década. 

Com relação às saídas, foram 69.743 em 2000 e 150.649 residentes em 2010 

saindo dos municípios da RMN realizando a pendularidade. Portanto os números de 

entrada e saída duplicaram. No geral, todos os municípios que compõem a RMN 

apresentaram aumento em seus fluxos de entrada e saída, porém Natal polariza e 

mantem os maiores fluxos de residentes realizando a mobilidade pendular, definida 

pelo IBGE 2010, como sendo:  

 

Percursos entre o domicílio e o lugar de trabalho, medidos em termos 
de tempo e espaço, que pode variar de uma hora ou mais, um dia de 
trabalho, uma semana ou um mês, mas também envolve vários 
meses (migrações sazonais) ou mudança de residência sem retornar 
ao mesmo lugar (migrações); a mudança de lugar pode implicar 
também múltiplos domicílios, temporalidades e lugares de trabalho 
distintos (migrações circulares), (JARDIM, 2011, p. 59). 

 

Natal apresentou um aumento cerca de 6% e na participação de 43% da 

população que realizava movimento pendular. Tal fato pode revelar novas 

dinâmicas, novas configurações espaciais e novas centralidades, além do 

preenchimento de mão-de-obra mais qualificada para atender a demanda de outros 

municípios que vão além dos municípios que compõem a RMN. 
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Tabela 7 – Movimentos pendulares de saída e entrada da RMN: 2000-2010 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Elaboração: própria autora, 2014. 

Percebe-se, pelos dados da Tabela 7, que o município que mais se destacou 

nas entradas de pessoas realizando o movimento pendular foi Extremoz, quase sete 

vezes mais na última década (2000-2010), o qual apresentou no ano de 2000, o 

registro de 1.205 entradas, enquanto que em 2010 subiu para 7.613. Seu 

crescimento foi o maior entre todos os municípios que compõem a RMN, com 192% 

de participação em relação ao ano 2000. Os municípios mais integrados a Natal 

foram também os que mais apresentaram maior saldo de entrada e saída. De acordo 

com Gomes et al. (2015), esse crescimento pode ser justificado pela participação da 

indústria do ramo de alimentos (conforme exemplifica citando o café Santa Clara e 

Ambev) e têxtil (exemplos como a Hering, Guararapes e Coats Corrente) e outras 

empresas de menor porte. Além disso, essa autora cita o setor de serviços ao 

turismo que demanda mão de obra de trabalho nas unidades tipológicas como 

pousadas, hotéis e dentre outras concentradas no litoral. Outro município que se 

destacou em número de entrada foi Macaíba que quadruplicou nessa última década, 

isso representa atração ao trabalho, acredita-se que seja proveniente da oferta 

gerada pelo seu distrito industrial. 

A representatividade de movimentos pendulares no caso de Parnamirim se 

explica por hoje apresentar dinâmica econômica com a instalação de indústrias, 

atacadões (grandes redes de supermercados) e a ascensão da construção civil por 

meio da produção imobiliária, em grande parte, representada pelo PMCMV. 

Municípios Nível de 
Integração 

Saída_total 
2000 

Saída_total 
2010 

Entrada_total 
2000 

Entrada_total 
2010 

Ceará-Mirim  Muito 
baixo 

3.321  6.677 501  2.554 

Parnamirim  Alto 25.090  53.178 3.936  11.900   
Extremoz  Alto 2.254  4.375 1.205  7.613  
Macaíba Médio 5.028  471  495 4.611  
Monte Alegre  Muito 

baixo 
1.022  2.250 195  571 

Natal  Polo 8.132  26.310 60.075  115.633  
Nísia Floresta  Baixo 1.696  3.724 385 1.070 
São Gonçalo do 
Amarante  

Alto 11.223  23.087 1.163  3.826  

São José de Mipibu  Muito 
baixo 

1.631  4.941 1.016  2.361 

Vera Cruz  Muito 
baixo 

  134  480 

Total   59.868 134.549 69.743 150.649 



156 

 

 

Referindo-se a São Gonçalo do Amarante, tem-se a presença do distrito industrial e 

a implantação do Novo Aeroporto com oportunidade de oferta para 4.000 empregos 

diretos, conforme o site Portal da Copa do Governo Federal, gerando renda e 

emprego para a população. 

A mancha urbana integrada da Área Metropolitana Funcional composta pelos 

municípios de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante se deu por meio da 

dinâmica integrada de fluxos de comércio, serviços e indústrias, além dos 

movimentos pendulares. Isso gerou a formação de subcentros nestes municípios de 

variáveis como tamanho e importância, distintas, ao longo do território da Região 

Metropolitana.  

 

5.3 Contexto Intraurbano: Área Metropolitana Funcio nal 

 

Esta análise é composta pelo cruzamento entre os dados oficiais do IBGE 

(2010) das características do entorno (iluminação, pavimentação, drenagem, esgoto 

e lixo) espacializadas no território da Área Metropolitana Funcional e a inserção 

urbana dos empreendimentos do PMCMV na tentativa de detectar a atuação do 

processo da urbanização atual promovida pelo capital imobiliário residencial. Essas 

características do entorno são as variáveis referentes aos logradouros com face de 

quadra e, em seu conjunto, refletem as condições de circulação nas vias públicas, a 

infraestrutura urbana disponível e o ambiente onde vive a população. Considera-se 

que a maioria dessas características dos domicílios levantados são desejáveis e, 

portanto, quanto mais alta a incidência, melhor a estrutura urbana57 disponível.  

 

                                            
57 Gómez (2013, p. 48) entende como sendo “uma organização hierarquizada das vias da cidade e 
sua relação com os elementos urbanos primários. A estrutura urbana é importante para uma cidade, 
porque permite a interconexão de seus diferentes setores, o acesso fácil da população aos elementos 
de uso coletivo e também facilita a leitura da urbe e a orientação dentro dela” (tradução nossa). 
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5.3.1 Relação entre infraestrutura urbana e os empreendimentos do 

PMCMV na Área Metropolitana Funcional  

 

Os dados apresentados neste item são estratégicos para a elaboração de 

políticas públicas, principalmente no nível municipal, servindo de referência para a 

introdução de novos modelos de gestão do território. Assim, servem para 

contextualizar a qualidade das condições de moradia da população, subsidiar o 

planejamento intraurbano e apoiar as atividades dos gestores municipais. 

Vale ressaltar que a pesquisa foi realizada no entorno dos domicílios 

particulares permanentes urbanos, uma vez que não foi investigado o entorno dos 

domicílios onde não havia face de quadra identificada, situação comum em áreas de 

aglomerados subnormais, nas Zonas de Proteção Ambiental e nas zonas rurais. 

Estas últimas, presentes em São Gonçalo do Amarante, reforçam a pouca 

representatividade das características do entorno, mas não comprometem a leitura 

espacial dos dados obtidos para esta pesquisa. 

É importante relatar que os mapas desse item da Tese, exigiram uma atenção 

especial devido à quantidade de informação a ser tabulada e adequada para a 

finalidade da pesquisa, no entanto, constitui na finalidade última, aprofundar a 

análise das hipóteses. Primeiramente foi feita toda a filtragem das variáveis que 

seriam analisadas e compiladas referentes aos setores censitários dos municípios 

de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Como os dados do IBGE são em 

números absolutos teriam pouca representatividade na análise espacial qualitativa 

em se tratando das características do entorno. Portanto, foi necessário relativizar em 

porcentagem as variáveis de análise por cada setor censitário58 de cada município 

para se obter uma melhor visualização espacial. Assim, realizou-se a conversão dos 

valores absolutos em Natal, distribuídos nos 243 setores da Zona Oeste, 164 da 

Zona Leste, 191 da Zona Sul e 311 da Zona Norte. Em Parnamirim totalizaram 215 e 

em São Gonçalo do Amarante foram 102 setores censitários.   

                                            
58 Setor Censitário, conforme definição do IBGE (2010), corresponde a “unidade territorial de coleta, 
formada por área contínua, situada em um único Quadro Urbano ou Rural, com dimensões e número 
de domicílio ou de estabelecimentos que permitam o levantamento das informações por um único 
agente credenciado. Seus limites devem respeitar os limites territoriais legalmente definidos e os 
estabelecidos pelo IBGE para fins estatísticos”. 
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As características pesquisadas como a existência de iluminação pública e de 

pavimentação relacionam-se às condições de circulação nas áreas urbanas. A 

existência de bueiro/boca de lobo (drenagem urbana), de esgoto a céu aberto e de 

lixo acumulado nos logradouros referem-se ao meio ambiente urbano. 

Em se tratando de iluminação pública, foi analisado com base nos dados do 

Censo 2010 se na face da quadra em trabalho ou na sua face da quadra 

confrontante, existia pelo menos um ponto fixo (poste) de iluminação pública.  

Pela Figura 33 , observa-se que em Natal o atendimento do quesito 

iluminação pública é alto, por apresentar maior representatividade, em torno de 

80,1% a 100% de abastecimento. Porém, onde há predominância de 

empreendimentos do PMCMV, essa porcentagem cai chegando a 60,1% a 80%, 

principalmente na Zona Oeste, na qual apresenta setores censitários em que os 

serviços de iluminação pública precisam ser ampliados. Isso acontece também no 

município de Parnamirim, tanto nos seus bairros periféricos localizados na porção 

sudoeste, como em Nova Parnamirim, Emaús e Parque das Nações (Loteamento 

Parque das Árvores). Em São Gonçalo do Amarante, os setores localizados 

próximos aos limites de Natal e ao seu centro urbano, apresentam atendimento de 

40% até 80%. Em contrapartida, os empreendimentos localizados na zona de 

expansão apresenta o fornecimento restrito, entre 0% a 20%. 
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Figura 33 : Representação da existência de iluminação pública nos setores censitários da Área Metropolitana Funcional. 

 

 
Fonte: SEMURB Natal/2014; SEMUR/Parnamirim, 2014; SEMURB/SGA, 2014. Base de dados: Censo 2010. 
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Quanto à característica da presença de pavimentação nas vias urbanas, o 

IBGE 2010 pesquisou por trecho de logradouro, por face de quadra percorrida, se 

existia pavimentação (como asfalto, concreto, paralelepípedo, pedra, outros). 

Pelo mapa a seguir, constata-se que no município de Natal a incidência está 

entre 60% a 80% de vias pavimentadas nos setores censitários onde se localizam os 

empreendimentos do PMCMV, inclusive no bairro periférico do Planalto onde há 

predominância dos mesmos. Evidencia-se a necessidade de investimentos na área. 

No caso de Parnamirim essa característica do entorno é bem variável. Sendo 

visto setores censitários com o atendimento na faixa de 0% a 20% na porção 

sudoeste da cidade, mas também setores com incidência intermediária de 40% a 

60%, além de setores com 80,1% a 100% de pavimentação. Estes últimos 

localizados na porção norte da cidade, onde ficam os bairros mais valorizados, como 

Nova Parnamirim. 

No quesito pavimentação, os setores censitários de São Gonçalo do 

Amarante onde estão inseridos os empreendimentos do PMCMV apresentam baixa 

incidência deste item, correspondendo uma média de 20% a 40%. Apenas no setor 

próximo ao centro da cidade, ou seja, na sede municipal, é que o atendimento aos 

serviços de pavimentação apresenta uma incidência entre 60% a 80%. Isso 

demonstra a má distribuição no território e as más condições de circulação nas 

áreas de expansão urbana deste município. 
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Figura 34 : Representação da existência de pavimentação nos setores censitários da Área Metropolitana Funcional. 

 

 
Fonte: SEMURB Natal/2014; SEMUR/Parnamirim, 2014; SEMURB/SGA, 2014. Base de dados: Censo 2010. Nota: Elaboração própria, 2014. 
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O IBGE em seu levantamento utilizou o critério se na face da quadra ou na 

sua face da quadra confrontante, existia bueiro ou boca de lobo. 

Com menor incidência no entorno dos domicílios, a presença de bueiros e 

bocas de lobo, itens referente a drenagem urbana, fundamentais para o escoamento 

da água das chuvas, foram observados na faixa de 0% a 20% nos setores 

censitários em que estão localizados os empreendimentos do PMCMV nos 

municípios de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Na verdade, essa 

característica é muito baixa na maior parte da Área Metropolitana Funcional. É 

bastante pontual as áreas onde apresentam incidência maior de drenagem urbana 

(60,1% a 80%), sendo os maiores índices encontrados nas Zonas Administrativas 

Leste e Sul da cidade de Natal.  

Estes municípios preveem em seus Planos Diretores o pleno desenvolvimento 

das funções sociais e ambientais da cidade e da propriedade, utilizando como um 

dos critérios a distribuição equânime dos custos e benefícios das obras e serviços de 

infraestrutura urbana e a recuperação, para a coletividade, da valorização imobiliária 

decorrente dos investimentos públicos, porém o que se vê é a desigualdade de 

distribuição dos itens de infraestrutura nestes municípios.  

O Plano Diretor de Parnamirim, em seu Art. 54º prevê que para “garantir a 

proteção dos ecossistemas aquáticos (...) é necessário implantar o sistema 

municipal de saneamento ambiental que engloba (...) drenagem urbana e manejo de 

águas pluviais (...) devendo ser instituído por lei”. Já o Plano Diretor de São Gonçalo 

do Amarante elege diretrizes fundamentais para o desenvolvimento socioambiental 

do município em seu Art. 5º: “aperfeiçoar e ampliar o atendimento aos serviços e 

redes de infraestrutura existentes, assim como relacionar a expansão das áreas 

urbanas com a capacidade de suporte das redes de água (...)”. 

Diante destas diretrizes, celebradas na revisão dos Planos Diretores nos anos 

de 2007, 2009 e 2013, respectivamente, em Natal, São Gonçalo do Amarante e 

Parnamirim, o tocante a execução do que está na lei e sua operacionalidade, existe 

uma lacuna muito grande. Os dados do IBGE comprovam que o quesito drenagem, 

no caso específico do município de Natal, é algo que precisa de maior atenção e 

ação estrutural metropolitana voltada, principalmente, para o controle sob os seus 

mananciais, lagoas temporárias, fiscalização para evitar a ação antrópica e 

ocupação nas dunas e nas faixas de proteção dos corpos d`água. A exemplo da 

omissão do poder público sobre esta questão tem-se o caso ocasionado pela falta 
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de um sistema eficiente de drenagem urbana e a ocupação irregular do uso do solo 

no caso específico de Natal59.  

Este cenário é reflexo da falta de implantação de infraestrutura de drenagem 

em um município que apresenta fragilidade no controle de uso do solo urbano e 

principalmente da aplicabilidade de mecanismos de gestão urbana os quais veem 

instituídos em seu Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais.

                                            
59 No dia 14 de junho de 2014, aconteceu um deslizamento de terras, fato incomum neste município, 
no bairro de Mãe Luiza, localizada na Zona Leste de Natal, um bairro popular da cidade, 
regulamentada como AEIS e constituída por ocupação irregular em uma encosta dunar. Isto afetou 
100 famílias, sendo que 30 delas ficaram desabrigadas, onde 20 a 40 casas precisarão ser 
demolidas, além de dois prédios que ficam localizados na Avenida Dinarte Mariz, na praia de Areia 
Preta, parte mais baixa atingida, tiveram que ser evacuados, conforme publicou a impressa local. 
Matéria publicada no site G1, em 16/06/2014. Disponível em: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-
norte/noticia/2014/06/deslocamento-de-terra-em-mae-luiza-enche-5-mil-cacambas-diz-prefeitura.html. 
Acessado em 20 de junho de 2014. 
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Figura 35 : Representação da existência de bueiro e boca de lobo nos setores censitários da Área Metropolitana Funcional. 

 

 
Fonte: SEMURB Natal/2014; SEMUR/Parnamirim, 2014; SEMURB/SGA, 2014. 
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Nas análises apreendidas das características referentes a existência de 

esgoto à céu aberto e de lixo acumulado (que será visto a seguir), foi feita uma 

pequena adequação na nomenclatura, com relação a do IBGE 2010, para o 

parâmetro de análise ser o mesmo com relação as outras características. Isto é, o 

IBGE trata de “existência” de esgoto à céu aberto e lixo acumulado, aqui nesta tese 

refere-se a “inexistência” de ambas as características, portanto, quanto mais alta a 

incidência melhor qualidade de vida urbana, conforme vem sendo analisados todas 

as características já tratados anteriormente. De acordo com o levantamento do 

Censo 2010 do IBGE foi pesquisado se na face ou na sua face confrontante, existia 

vala, córrego ou corpo d’água onde habitualmente ocorria lançamento de esgoto 

doméstico; ou valeta, por onde escorria, na superfície, o esgoto doméstico a céu 

aberto. 

Os dados revelam que na Zona Oeste do município de Natal e em toda 

Parnamirim, onde estão localizados os empreendimentos do PMCMV, há diferenças 

de incidências quanto à inexistência de esgoto a céu aberto, pois há taxa de 0% até 

80%, isto é, de 20% a 100% há presença de esgoto a céu aberto, enquanto que no 

entorno dos empreendimentos do PMCMV localizados na Zona Leste e Sul de Natal 

e na parte Leste de Parnamirim, no Parque das Nações, se verifica uma 

porcentagem maior de inexistência de esgoto a céu aberto, entre 60% até 100%, 

portanto, de 0% a 40% é que há presença de esgoto.  

Em se tratando de São Gonçalo do Amarante, apenas as áreas centrais e 

próximas aos limites de Natal, áreas de expansão urbana, apresentam inexistência 

de esgoto na faixa entre 60,1% a 80%, todo o restante dos entorno dos 

empreendimentos do PMCMV estão situados em áreas onde os serviços de 

esgotamento sanitário inexistem ou estão necessitando de ampliação, pois 

compreendem de 0% a 20% de incidência.  

Constata-se que dentro de cada um dos seus municípios há uma hierarquia 

de atendimento aos serviços básicos de infraestrutura urbana da Área Metropolitana 

Funcional.  
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Figura 36 : Representação da inexistência de esgoto a céu aberto nos setores censitários da Área Metropolitana Funcional. 

 

 
Fonte: SEMURB Natal/2014; SEMUR/Parnamirim, 2014; SEMURB/SGA, 2014. Base de dados: Censo 2010. Nota: Elaboração própria, 2014. 
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O IBGE, para a pesquisa quanto à variável de existência de lixo acumulado 

no logradouro, considerou quando, na face ou na sua confrontante, existia local de 

depósito e acúmulo de lixo. A existência de caçamba de serviço de limpeza não foi 

considerada como lixo acumulado em via pública.  

De acordo com os dados, em Natal é baixa a taxa de inexistência de lixo 

acumulado nos logradouros onde estão localizados os empreendimentos do 

PMCMV, assim como em Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Ambos em torno 

de 0% a 60% de inexistência, isto é, de 40% a 100% dos logradouros existe lixo 

acumulado nos setores censitários pesquisados.  

Em Parnamirim, mais uma vez o Parque das Nações, que corresponde a essa 

área manchada na cor marrom escuro, localizada na parte central, é onde há maior 

incidência de inexistência de lixo acumulado, representando de 80,1 a 100%, isto é, 

somente 0% a 20% apresentam lixo no entorno deste bairro. Já em São Gonçalo do 

Amarante é notório que essa característica apresenta maior incidência no núcleo 

central da cidade onde representa de 60,1% a 80%, enquanto que no restante dos 

setores censitários essa incidência é menor. 

Observa-se, pela legislação do Plano Diretor de Natal e São Gonçalo do 

Amarante, que as únicas especificações e/ou diretrizes que orientam a respeito de 

lixo referem-se aos índices urbanísticos para a implantação da estrutura física de 

depósitos de lixo, não chegando a indicar nenhuma medida para o manejo de 

resíduos sólidos, apenas no caso de Natal, incluindo essa variável para análise de 

potencial poluidor/degradador; e em São Gonçalo do seu Art. 92º inciso X, cita como 

um dos objetivos, diretrizes e instrumentos da política municipal de meio ambiente 

estabelecer critérios para tratamento, disposição final e manejo de resíduos e 

efluentes das variadas naturezas. Em Parnamirim, o Plano Diretor em seu Art 62, 

inciso IV, estabelece que a coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 

devem obedecer a critérios como a recuperação das áreas degradadas pela 

utilização de depósito de lixo a céu aberto.  
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Figura 37 : Representação da inexistência de lixo acumulado nos setores censitários da Área Metropolitana Funcional. 

 

 
Fonte: SEMURB Natal/2014; SEMUR/Parnamirim, 2014; SEMURB/SGA, 2014. Base de dados: Censo 2010. Nota: Elaboração própria, 2014. 
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Para a compreensão macro da relação entre implantação de infraestrutura e 

configuração espacial da Área Metropolitana Funcional, achou-se necessário 

também fazer a leitura da espacialização dos dados fornecidos pelo IBGE (2010) 

sobre a renda da população, para tanto, foi analisada a renda bruta mensal dos 

domicílios particulares permanentes correspondentes às faixas até 3 SM, de 3 a  5 

SM, e acima de 5 SM, conforme o Censo 2010 do IBGE. 

A Figura 37  representa a confirmação da má distribuição de renda e 

desigualdade socioespacial na Área Metropolitana Funcional, que reflete também a 

realidade da Região Metropolitana. É notória a grande massa populacional de São 

Gonçalo do Amarante, representando de 80,1 a 100% com renda de 0 a 3SM, onde 

setores tão desiguais representam a hierarquia espacial e social no território da Área 

Metropolitana Funcional. Percebe-se, um setor intermediário de renda localizado no 

eixo central de Parnamirim a Natal, com maior concentração de renda de 3 a 5SM, 

entre 20% a 40%, enquanto o setor com maior concentração de domicílios com 

famílias mais abastadas localizadas na Zona Leste de Natal, em torno de 60% a 

80%.  

Nos setores censitários de São Gonçalo do Amarante, o processo de 

ocupação urbana está se dando bem mais rápido do que a chegada da implantação 

de infraestrutura, tendo em vista que está ocorrendo o processo de mudança sob o 

aspecto físico, isto é, a transformação do solo rural para o urbano nas áreas de 

expansão da cidade.  

Detém-se aqui a observar que os empreendimentos do PMCMV em sua 

grande maioria localizam-se em área cuja concentração de renda nos domicílios é 

de 0 a 3SM, mesmo sendo a predominância de empreendimentos voltados para a 

faixa de renda até R$ 5.000,00. Constata-se, portanto, que está ocorrendo a 

heterogeneidade de tecidos urbanos separados por classes sociais, em um mesmo 

espaço, com a produção do PMCMV na Área Metropolitana Funcional. Isto não 

significa dizer que está existindo relações de vizinhanças entre os moradores dos 

novos empreendimentos e os do entorno ao mesmo. Percebe-se justamente ao 

contrário, um certo “isolamento”, conforme será visto mais adiante, por parte dos 

novos moradores no entorno da área e/ou do bairro, sendo intensificado por meio da 

estrutura das tipologias residenciais desconectadas com a dinâmica urbana do 

entorno além de apresentarem o isolamentos físicos por meios de barreiras 

constituídas por seus muros altos. A contemplação de múltiplos usos de 
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entretenimentos – o lazer privado oferecido pelos condomínios-clubes – 

correspondentes aos empreendimentos produzidos pelo PMCMV, voltados 

principalmente a renda até R$ 5.000,00, faz-se antever, a falta de urbanidade dos 

espaços públicos do seu entorno e a falta de integração social60 entre seus 

moradores e a vizinhança da área.  

Esta concentração de arranjos espaciais que se desencadearam com o 

processo de concentração de tecidos sociais heterogêneos levou a Timms (1971) 

ver a cidade como um “mosaico social”. Este processo é perceptível na dinâmica 

atual de urbanização promovida pela capital imobiliário na RMN, onde a presença da 

segregação residencial61 ocasiona a fragmentação de seu espaço urbano. Este 

autor enfatiza que “a partir da segregação residencial e das áreas sociais originam-

se inúmeras atividades econômicas espacialmente diferenciadas”. Portanto, a 

heterogeneidade dos tecidos urbanos produzidos pela diferenciação na distribuição 

dos itens de infraestrutura, reforçou a formação de uma Área Metropolitana 

Funcional marcada por fortes desigualdades socioespaciais, fragmentada com 

grandes áreas de expansão e ao mesmo tempo com concentração de tipologias 

habitacionais que constituem bolsões homogêneos de manchas no território 

metropolitano que ressalta a forma abrupta do processo de urbanização capitalista 

promovida pelo capital imobiliário residencial na configuração da RMN. 

É importante ressaltar que todos os empreendimentos analisados já estão 

implantados e a presença de infraestrutura foi relevante no quesito preço do 

empreendimento. Ou seja, nas áreas onde se verificou maior presença de 

infraestrutura maiores eram os preços dos imóveis sendo estes destinados às 

famílias da faixa 2 (até R$ 5.000,00) enquanto que quanto menos infraestrutura 

instalada menores eram os preços dos imóveis e estes eram destinados às famílias 

da faixa 01 (até R$ 1.600,00). 

                                            
60 A integração social se refere à existência da possibilidade de os diferentes atores de um sistema 
social compartilharem situações de co-presença e interação, ver Giddens (1984). 
61 Aqui está levando em consideração o conceito de segregação residencial definido por Côrrea 
(2013, p.40), como sendo à “concentração no espaço urbano de classes sociais, gerando áreas 
sociais com tendência a homogeneidade interna e heterogeneidade entre elas”. 
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Figura 38 : Representação da distribuição de renda nos setores censitários da Área Metropolitana Funcional. 

 

 
Fonte: SEMURB Natal/2014; SEMUR/Parnamirim, 2014; SEMURB/SGA, 2014. Base de dados: Censo 2010. Nota: Elaboração própria, 2014. 
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5.3.2 Novos tecidos urbanos produzidos  

 

Com a atuação do PMCMV na Área Metropolitana Funcional evidencia-se a 

expansão da mancha urbana para áreas onde antes eram livres e/ou pouco 

valorizadas, conforme está sendo visto por meio da concentração de 

empreendimentos no bairro de Nova Parnamirim e os bairros periféricos de 

Parnamirim, como Passagem de Areia, Santa Tereza, Nova Esperança e 

Cajupiranga, ambos localizados no Sudoeste deste município, a margem esquerda 

da BR 101.  

 

Figura 39 : Concentração de empreendimentos do PMCMV no município de 
Parnamirim/RN. 

 

 
Fonte: Google earth, 2015. Base de informação: E-sic com dados da CEF 2012/2013/2014. 

 

Em Natal, nos bairros de Guarapes e do Planalto, verifica-se que as áreas 

livres e glebas brutas existentes que, ao longo desses quase seis anos de Programa 

Minha Casa Minha Vida (2009-2015), passam a ser ocupadas, Figura 40 , e/ou 

aumentam o acirramento da substituição de antigos vizinhos, como mostra a 
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evolução da mancha de ocupação entre os anos de 2009 (antes da implantação do 

Programa) e em 2015 (após a implantação do Programa).  

 
 
Figura 40 : Localização dos terrenos vazios em Outubro de 2009 no bairro Planalto e 
Guarapes em Natal/RN, onde posteriormente vieram ser instalados os 
empreendimentos do PMCMV, em vermelho. 

 

 
Fonte: Google earth, 2009. Base de informação: E-sic com dados da CEF 2012/2013/2014. 

 

Em se tratando da condição de inserção e conectividade com a malha urbana 

existente comprova-se que as ocupações são em alguns casos dispersas com 

relação a malha urbana existente e outros são pontuais e concentradas onde se tem 

uma ocupação urbanizada consolidada, Figura 41 , representando um mosaico de 

configurações e ocupações urbanas em tramas urbanas. 



174 

 

 

Figura 41 : Localização dos terrenos ocupados pelos empreendimentos do PMCMV 
no ano de 2015.  

 

 
Fonte: Google earth, 2009. Base de informação: E-sic com dados da CEF 2012/2013/2014. 

 

Assim como Parnamirim e Natal, em São Gonçalo do Amarante também se 

observa a ocupação em áreas livres, principalmente, em suas áreas de expansão. 

 

Figura 42 : Inserção urbana dos empreendimentos do PMCMV em São Gonçalo do 
Amarante. 

 

 
Fonte: Google earth, 2015. 
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As áreas rurais presentes na Área Metropolitana Funcional se localizam 

apenas no município de São Gonçalo do Amarante. Nelas se percebem a presença 

de 28 empreendimentos do PNHR (Programa Nacional de Habitação Rural) 

integrante do PMCMV, os quais o custo da produção da unidade habitacional, é 

limitado a R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) ou custo de reforma da 

unidade habitacional, limitado a R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) de 

acordo com Portaria Interministerial nº 229, de 28 de maio de 2012. Esse município 

foi contemplado apenas com novas unidades construídas pelo Instituto Ciranda 

Social, sem existir, portanto, financiamento para reforma de unidades. Isso implica 

dizer que os agentes atuantes do PMCMV, como construtoras, incorporadoras, o 

mercado imobiliário no geral, com anuência do Estado, não estão preocupados em 

adequar as condições de moradias ao perfil dos contemplados, ou seja, estão cada 

vez mais produzindo repetições de estruturas habitacionais compactas e 

homogeneizando os tecidos urbanos, por meio da racionalização da construção e 

produção de novas unidades.  

As áreas dos municípios denominadas como “zonas urbanas” conforme o 

macrozoneamento dos seus Planos Diretores correspondem a área do território 

municipal já ocupada, consolidada ou em fase avançada de consolidação, com 

características adequadas a diversos usos, onde a infraestrutura instalada e o 

sistema viário definido permitem a intensificação do consumo do solo. Estas zonas 

foram identificadas na Área Metropolitana Funcional como áreas mais permissivas, 

tendo em vista que a legislação permite maior flexibilidade na ocupação e no 

adensamento. Em São Gonçalo do Amarante, por exemplo, com a utilização do 

instrumento da Outorga Onerosa, pode-se chegar a um índice de utilização de 1,6, 

sendo o mínimo de 1,0. Já em Parnamirim, na zona urbana, sabe-se que nos bairros 

onde são permitidos maior densidade e ocupação no solo urbano, nos quais se 

aplica o  instrumento da Outorga Onerosa, são Nova Parnamirim, Emaús, Centro 

Passagem de Areia, Santos Reis e Cohabinal, Figura 20 visto no item 3.2 no 

Capítulo. Em Natal, como dito anteriormente, os bairros localizados na zona 

adensável, Figura 19 , que apresentam os maiores coeficientes (3,5) são Barro 

Vermelho, Lagoa Seca, Tirol e Petrópolis, enquanto que a zona de adensamento 

básico estabelece como coeficiente 1,2. 

Em Natal, a area onde se permite mais adensamento é predominantemente a 

Zona Administrativa Leste, que historicamente, conforme explanado no Capítulo 2, 
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se configurou ao longo dos anos, pela presença de infraestrutura implantada – item 

primordial para um maior potencial construtivo – o que favoreceu, de sobremaneira, 

a instalação de unidades habitacionais verticais, centralidades de equipamentos de 

comércio e serviços, consequentemente maior valor do preço do solo. Vale ressaltar, 

que em Natal, seus maiores limitantes são as barreiras geomorfológicas compostas 

pelas ZPA`s. Em Parnamirim, essa mancha se dissipa para todos os sentidos, em 

especial para o eixo sudoeste que faz limite com os municípios de Macaíba e São 

José do Mipibu. A mancha que coincide com a zona urbana do município tem o 

limitante das áreas governamentais que é a Barreira do Inferno e o Aeroporto 

Augusto Severo e CATRE. 

Em São Gonçalo do Amarante a mancha da zona permissiva se concentra 

próximo ao limite com Natal e com alguns fragmentos se expandindo para o centro 

de São Gonçalo do Amarante. A maior parte do município está enquadrada como 

zona de expansão urbana, portanto considerada aqui como a zona mais restritiva. 

Vale ressaltar que a diferença entre o índice de utilização máximo e mínimo neste 

município é muito pequeno, isto é, enquanto que na zona urbana deste município o 

índice máximo chega a 1,6 na zona de expansão urbana é 1,3. Portanto, São 

Gonçalo do Amarante se comparado aos outros municípios da Área Metropolitana 

Funcional reflete uma pouca racionalidade visto que a infraestrutura não é 

igualmente distribuída. No entanto, atualmente, esse município apresenta um 

território com uma urbanização dispersa e com atividades bastante heterogêneas, 

além de grandes glebas de uso rural. A variedade de uso do solo, a disponibilidade 

de terras livres e agora com a implantação do novo aeroporto, em São Gonçalo do 

Amarante, nos leva a antever uma tendência a grande procura por terras que levará, 

consequentemente, uma rápida ocupação do seu solo nos próximos anos.  

Tais tendências atribuem às localidades, resultantes do transbordamento de 

Natal em direção a São Gonçalo do Amarante, como características que Tinoco 

(2008) denomina de “Áreas de Transição Rural e Urbana – ATRU”, caracterizada 

pela menor intensificação de sua atividade agrícola e pela transição de mudança de 

uso do solo em detrimento à mudança da prática agrícola para a produção de 

residências fomentadas pelo capital imobiliário, com características marcantes do 

processo de urbanização. Esse autor relata que: 
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(...) com impacto direto nas ATRU`s de São Gonçalo do Amarante, 
especialmente no eixo em torno da RN 160 a partir da sede do município, e 
seguindo na direção das localidades rurais de Santo Antônio e Regomoleiro. 
O mesmo processo também se verifica nas localidades de Amarante Jardim 
Lola, entretanto, resultante do transbordamento da malha urbana de Natal, 
a partir das décadas de 70 e 80 e, posteriormente (décadas de 80 e 90) 
estendendo-se para Golandim e Maçaranduba. TINOCO (2008, p. 67). 
 

Este autor analisa a expansão do município de São Gonçalo do Amarante 

após implantação do novo aeroporto, ainda não em funcionamento naquele 

momento, e descreve a tendências de crescimento: 

 

Com a construção do novo aeroporto a área de expansão estendeu-se em 
direção à localidade de Maçaranduba, envolvendo a BR 406, até o limite 
físico territorial do município, com seus vizinhos metropolitanos Natal, 
Extremoz e Ceará-Mirim, em seu eixo Norte. No sentido oposto, eixo Sul 
próximo à sede, as tendências de expansão urbana limita-se ao aeroporto e 
à sede do município, acompanhando a malha urbana no entorno da RN 160 
até o encontro com as localidades de Golandim, Amarante e Jardim Lola. 
 

As áreas tratadas aqui como “mais restritivas” remetem, no caso de São 

Gonçalo do Amarante e Parnamirim, as áreas de expansão urbana onde são áreas 

em processo e/ou passíveis de ocupação. Enquanto que em Natal, são as áreas de 

adensamento básico. Pela Figura 43, percebe-se que a mancha destas, em ambos 

os municípios, se espraia no território como um todo. Na cidade-polo da RMN sua 

predominância é na Zona Administrativa Norte e Oeste, área onde apresentam 

menor preço do solo se comparado aos preços da Zona Sul e Leste e que, no seu 

histórico de ocupação pela política habitacional, sempre foi voltado para a população 

de mais baixa renda.  

Deve-se levar em consideração também que o solo é pouco edificável nessas 

áreas devido apresentar o coeficiente de aproveitamento básico, portanto adequado 

para os empreendedores que querem construir pelo PMCMV, onde a tipologia de 

térreo e mais três pavimentos é bem aceita no mercado e barateia o custo da 

edificação, fazendo-se lançar no mercado uma grande oferta nessas áreas pelo 

PMCMV, como é o caso do bairro Planalto, na Zona Oeste. Constata-se que por 

meio desta dinâmica de mercado os espaços periurbanos a Natal – Parnamirim e 

São Gonçalo do Amarante reproduzem, a sua maneira, as condições de 

desigualdade internas constatadas em Natal e que vem se configurando e 

consolidando nas últimas quatro décadas, ou seja, uma extensão dos setores 

médios ao sul e uma concentração de setores de baixa renda ao norte. 
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Figura 43 : Representação das potencialidades de ocupação da Área Metropolitana Funcional. 

 

 
Fonte: SEMURB NATAL (Base Cartográfica)/SEMUR PARNAMIRIM/ SEMURB SÃO GONÇALO DO AMARANTE. Google Earth Pro 2013/Censo IBGE 
2010.Nota: Elaboração própria, 2014. 
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Assim, em áreas mais centrais e com infraestrutura implantada, a atuação do 

capital imobiliário consolida o porte e o uso das construções, substituindo antigas 

edificações ou edifícios em condições de deterioração por imóveis comerciais no 

núcleo central da cidade, e de residências nos setores contíguos. Este feito se 

intensifica por meio da dinâmica do grande número de construções verticais e a 

consolidação de infraestruturas e serviços urbanos existentes. Numa outra atuação, 

o processo da urbanização desse mercado capitalista é intensificado na Área 

Metropolitana Funcional, na qual as promoções privadas continuam preenchendo os 

vazios, ocupando limites descontínuos da mancha urbana já consolidada. Estes 

empreendimentos evidenciam a expansão de área de atuação para zonas pouco 

valorizadas, acirrando a substituição de seus vizinhos por uma população de poder 

aquisitivo mais alto. Nos setores onde hoje se localizam as novas periferias, estão 

situadas as reservas fundiárias e as áreas de expansão urbana dos municípios da 

Região Metropolitana de Natal, menos valorizadas e, portanto, destinadas a um 

submercado inferior, nas quais, aproveitando a infraestrutura instalada com a 

construção dos conjuntos habitacionais circunvizinhos, promovidos pelo Estado em 

décadas anteriores, se inserem as novas concentrações de famílias de baixa renda 

contempladas pelo PMCMV.  

O acréscimo de áreas urbanizadas implantadas pela ação do capital 

imobiliário atuante desde a política habitacional do BNH, o turismo imobiliário e, 

atualmente, da produção do PMCMV na Área Metropolitana Funcional está 

intensificando um processo de metropolização de Natal onde a fragmentação do seu 

território tem como consequência a desigualdade social e espacial. 
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6  ÁREAS ESTRATÉGICAS CRIADAS PELA ATUAL PRODUÇÃO 

IMOBILIÁRIA RESIDENCIAL NA RMN 

 

Neste Capítulo 05 se chega a uma discussão sobre as áreas estratégicas – 

produzidas pela atuação dos agentes do mercado imobiliário contratados pela CEF 

por meio do PMCMV – à luz da relação entre rede viária e ferroviária metropolitana, 

e a espacialidade de ocupação das centralidades de comércio, indústria e turismo, 

denominadas por Font (2012) de “corredores metropolitanos” e que aqui, nessa 

pesquisa, está sendo utilizado com esse mesmo significado. Analisar-se-á também o 

sistema urbano que resulta de arranjos espaciais constituídos por setores 

integrados, em continuidade, segregados e dispersos, os quais produzem tecidos 

urbanos fragmentados e espraiamento do território metropolitano. 

Para subsidiar a abordagem empírica dessa pesquisa, aplicou-se uma 

metodologia de análise espacial explicitada por Antonio Font (2012) em seu livro – 

“Patrons urbanístics de lez activitats econòmiques – Regió Metropolitana de 

Barcelona” – o qual analisa parâmetros estratégicos que justificam a prefência por 

localizações potenciais para a instalação de grandes empreendimentos, como por 

exemplo, indústrias que, no caso da Região Metropolitana de Barcelona/Espanha, 

tem grande representatividade na dinâmica urbana e influência em setores como o 

de habitação. Através dessa metodologia verificar-se-á o arranjo espacial de 

padrões urbanísticos presentes na RMN, observando os fenômenos físico-territoriais 

os quais explicam o processo crescente da extensificação da urbanização e 

consequentemente da fragmentação do seu território, causada pela intensa 

produção habitacional do PMCMV, contribuindo para a constituição de um modelo 

disperso de configuração espacial na metrópole. 

Esse autor identifica as áreas estratégicas de grandes empreendimentos em 

função da relação entre localização e três variáveis de análise: a rede viária e 

ferroviária, conforme será analisado neste item 6.1 a seguir, os corredores 

metropolitanos, item 6.2, e os sistemas urbanos, item 6.3.  
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6.1 Em relação à Rede Viária e Ferroviária Metropol itana 

 

As áreas as quais estão situadas os empreendimentos do PMCMV no caso 

da nossa realidade de RMN, são distantes e muitas vezes desarticuladas com o 

núcleo urbano consolidado de cada município, como foi visto nos capítulos 

anteriores. Aquele consumidor que se enquadra na classe de baixo poder aquisitivo, 

principalmente, fica refém dessa alternativa de oferta da casa própria justamente 

porque representa a única alternativa oferecida pelo mercado imobiliário. Chega-se 

como produto final, a uma unidade habitacional “articulada”, em termos 

metropolitanos, sob o ponto de vista da proximidade com às rodovias, em alguns 

casos, e desarticulada em relação à cidade-polo, Natal, a qual detém a 

concentração de prestação de serviços e comércio, conforme foi visto nos capítulos 

02 e 05. Observa-se que os municípios da RMN, apresentam mais um agravante na 

articulação metropolitana, a dificuldade de acesso aos transportes públicos utilizados 

pela grande massa populacional de poder aquisitivo baixo que é prejudicada pela 

má qualidade dos serviços e pela baixa oferta dos mesmos, tornando o acesso às 

áreas mais urbanizadas e infraestruturadas ainda mais difícil. 

Assim, da análise dos conjuntos e loteamentos e a sua relação com áreas 

estratégicas e os diferentes tipos de vias, pode ser definida, com base em Font 

(2012), conforme a classificação a seguir, aplicada neste contexto para avaliar o 

caso da RMN.  

Este autor analisa a relação com a rede viária e a ferroviária metropolitana, 

por sua vez, por meio de três categorias de análise, a saber: os “setores próximos a 

rede viária primária” - aqueles empreendimentos que se distaciam até 1Km da rede 

viária primária, correspondente as autovias ou autopistas, porém esse caso não é 

visto na RMN uma vez que não há presença de autopistas; “setores próximos a rede 

intermediária” - aqueles empreendimentos que se distaciam até 1Km de BRs e RNs, 

representados principalmente pelos casos vistos nos municípios da Área 

Metropolitana Funcional; e os “setores próximos (≤ 1Km) a rede local” onde se 

enquadram os empreendimentos localizados nas zonas urbanas dos municípios os 

quais dispõem de vias locais. 
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• Setores próximos ( ≤ 1Km) a rede intermediária 

São os setores que têm o acesso por meio de vias de menor capacidade 

viária, tais como as vias limítrofes municipais. Percebe-se,  
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Figura 55 , a grande representatividade de empreendimentos localizados 

próximos aos limites municipais da RMN. É o caso principalmente dos municípios 

que compõem a Área Metropolitana Funcional – Natal, Parnamirim e São Gonçalo 

do Amarante, os quais se apresentam interligados por meio do processo de 

conurbação e transbordamento. Vale ressaltar que nestas áreas conurbadas, a 

predominância é de empreendimentos destinados às famílias com faixa de renda de 

R$ 1.600,00 a R$ 5.000,00, isto é, famílias mais abastadas, que utilizam carros 

particulares, geralmente. Estes empreendimentos contemplam no mínimo uma vaga 

de garagem privativa, pois as legislações já preveem o impacto no ordenamento do 

uso e ocupação do solo pela grande demanda de veículos automotores para essa 

tipologia habitacional. Dentro deste contexto, percebe-se a configuração espacial 

diferenciada no entorno desses empreendimentos por se tratar de áreas 

urbanizadas com a infraestrutura básica instalada, ou seja, aqui enquandram-se as 

áreas cujo valor do solo é mais alto. 

Como exemplo tem-se os empreendimentos localizados nas áreas 

conurbadas entre Natal e Parnamirim, próximos a BR 304, Figura 44 , é o 

condomínio Spazio Nautilus construído pela MRV Engenharia, situado no bairro de 

Nova Parnamirim, conforme está ilustrado na mancha de conurbaçao entre esses 

municípios. Outros empreendimentos que se inserem nessa mancha, porém, na 

margem esquerda da BR 304, no bairro de Emaús, são os condomínios Natureza 

Fauna, Flora e Terra construídos pela Módulo Incorporações, além do Residencial 

Parque Nova Colina executado pela MRV Engenharia. Há também o Condomínio 

Vida Ecocil Park, na margem direita da BR 304, que também se localiza a menos de 

1Km desta via. 
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Figura 44 : Manchas da conurbação entre Natal e Parnamirim. 
 

 
Fonte: Google Earth, 2015. 
 

Em São Gonçalo do Amarante, tem-se o Condomínio Intercities executado 

pela BIB Incorporações, enquadrado na mancha de transbordamento de Natal a São 

Gonçalo do Amarante, que está situado a uma distância de 380m da BR 101 e 280m 

da BR 406, 

Avenida Maria Lacerda Montenegro 
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Figura 45 . 
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Figura 45 : Manchas do transbordamento entre Natal e São Gonçalo do Amarante.  
 

 
Fonte: Google Earth, 2015. 

 

Pela  
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Figura 55  percebe-se que muitos dos empreendimentos localizados na 

Região Metropolitana de Natal, inserem-se próximos ao Raio de 1Km no sentido 

norte-noroeste, compreendendo o território entre as BR-101/Norte e BR-406, 

rodovias federais que interligam Natal a Ceará-Mirim. Nesse trecho, há mescla de 

empreendimentos destinados tanto a faixa 01 (renda até R$1.600,00) como a faixa 

02 (renda até R$ 5.000,00).  

No sentido oeste-noroeste, compreendendo o território entre as BR-406 e BR-

304, o predomínio é de empreendimentos destinados à faixa até R$ 1.600,00. É 

importante observar que estes empreendimentos localizados próximos às rodovias, 

favorecem o acesso da população mais carente aos transportes públicos coletivos, 

por isso são empreendimentos de grande popularidade e aceitação no mercado para 

esse público. É o caso do Residencial Fauna, Flora, Terra e Mar no município de 

Ceará-Mirim/RN destinado às famílias com renda de até R$ 1.600,00 onde a grande 

maioria de seus moradores depende de transporte público coletivo ou dos serviços 

de moto-táxi, Figura 46 . Estes residenciais localizam-se a mais de 2 Km da sede do 

município, ou seja, representa uma distância considerável em se tratando do 

atendimento à equipamentos públicos, prestação de serviços e acesso ao comércio. 

Figura 46 : Parada de ônibus e ponto de moto-táxi dentro do Residencial Fauna, 
Flora, Terra e Mar no município de Ceará-Mirim/RN. 
 

  

Fonte: Acervo próprio, 2013. 

 

Na Figura 47  se tem a vista áerea da localização do Residencial Fauna/ 

Flora/Terra e Mar e sua real espacialização com as vias intermediárias próximas, 

referente a escala de análise metropolitana, que são elas RN 064 e BR 406. 

Figura 47 : Vista aérea da inserção urbana do Residencial Fauna, Flora, Terra e Mar 
no município de Ceará-Mirim/RN. 
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Fonte: Google Earth, 2015. 

 

Outro exemplo da localização de empreendimento próximo às vias 

intermediárias, nesse caso, a Rodovia 160, é visto no município de São Gonçalo do 

Amarante, do Residencial Jomar Alecrim, Luiza Queiroz e São Gonçalo do Amarante 

I/II/III/IV/V/VI, Figura 48 . 

 

Figura 48 : Empreendimentos de São Gonçalo do Amarante próximos a RN 160. 
 

 
Fonte: Google Earth, 2015. 
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Tratam-se de áreas localizadas nas franjas da RMN e mais distante da 

cidade-polo, que consequentemente apresenta menor valorização fundiária, 

estrategicamente coerente com o valor das unidades a serem comercializadas.  

Próximo à BR 226, há instalados apenas dois empreendimentos, Residencial Lucia 

Marques e Francisco Alípio,  
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Figura 49 , localizados no município de Macaíba, ambos destinados à faixa de renda 

até R$ 1.600,00 e distantes 4,08Km do centro da cidade.  
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Figura 49 : Vista aérea do Residencial Lucia Marques e Francisco Alípio mostrando a 
distância ao centro do município de Macaíba. 
 

 
Fonte: Google Earth, 2015. 

 

 Mais um exemplo de localização de empreendimentos localizados distantes da 

sede dos municípios e próximos a rede primária é visto no município de Monte 

Alegre no Residencial Novo Monte, localizado próximo a RN 316, distante em torno 

de 2Km da sede do município e já o Conjunto Esperança está afastado 

aproximadamente 3Km da sede, e por sua vez situa-se às margens da RN 002. 

 

Figura 50 : Vista aérea do Residencial Novo Monte e o Conjunto Esperança no 
município de Monte Alegre. 

 

 
Fonte: Google Earth, 2015. 

 

RES. NOVO MONTE 
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• Setores próximos ( ≤ 1Km) a rede local  

 

São todos aqueles setores que têm o acesso por meio das vias da hierarquia 

local. Esse setor é o que abrange os empreendimentos localizados principalmente 

nas zonas urbanas dos municípios, onde há presença de vias de acesso conforme 

prevê a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e a Lei nº 12.424, de 16 de junho de 

2011, que regem o PMCMV I e II, respectivamente.  

Neste setor, levando em consideração o contexto metropolitano, se inserem 

os empreendimentos localizados em áreas urbanizadas e próximas às vias locais 

dos municípios da RMN. São exemplos os condomínios inseridos na mancha de 

grande concentração de atuação do PMCMV correspondente ao sudoeste de 

Parnamirim, em amarelo na Figura 51 . 

Figura 51 : Mancha de concentração dos empreendimentos do PMCMV presente no 
Sudoeste do município de Parnamirim. 
 
 

 
Fonte: Google Earth, 2015. 

 

Outros exemplos são os empreendimentos localizados na mancha de 

conurbação entre Natal e Parnamirim, no bairro de Nova Parnamirim, próximos as 

duas principais avenidas – Abel Cabral e Maria Lacerada Montenegro –, conforme 
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Figura 44 , são eles: Nimbus Residence e condomínios Barcas, Jangadas, Caravelas 

e Veleiros, todos executados pela MRV Construtora.  

Em Natal, há presença de poucos empreendimentos construídos pelo 

PMCMV, considerando as duas faixas de renda 01 e 02, por meio da CEF no 

período analisado entre Julho/2009 a Junho/2014, porém os únicos existentes 

enquadram-se nesse setor por corresponder a áreas com distâncias menores de 1 

Km com relação às vias locais. São exemplos do enquadramento nesse setor, os 

empreendimentos implantados na Zona Administrativa Norte como os Condomínios 

Residencial North Park e East Park, ambos no bairro Pajuçara e, Parque Nova 

Europa, no bairro Potengi, Figura 52 . 

 

Figura 52 : Localização dos empreendimentos do PMCMV nas Zonas 
Administrativas Norte do município de Natal. 

 

 

Fonte: Google Earth, 2015. 
 

Na Zona Administrativa Oeste, é onde situa a maior concentração do PMCMV 

desta cidade. Nele encontram-se o Condomínio Santo Apolo no bairro Dix Sept 

Rosado, Condomínio Solar Portal do Potengi, no bairro Bom Pastor, Residencial 

West Village, no bairro de Cidade da Esperança, Figura 53 . Todos são destinados a 

faixa de renda 02, exceto este último, conforme já explicitado no item 4.2. Outro 

empreendimento enquadrado neste setor é o Condomínio Palladine, situado na 

Zona Administrativa Leste, cujas características serão descritas no item 6.2.  
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Figura 53 : Localização dos empreendimentos do PMCMV nas Zonas 

Administrativas Oeste e Leste do município de Natal. 

 

 

Fonte: Google Earth, 2015. 

 

O bairro Planalto é o mais representativo em concentração de 

empreendimentos do PMCMV situado na Zona Administrativa Oeste. Neste, 

localizam-se os condomínios Residencial Mirante do Planalto, Residencial Tatiana, 

Plateau Residencial, Jardim Planalto Central, Jardim Laguna, Residencial Ágape e 

Green Park Satélite, Figura 54 . O Residencial Thisaliah e Vivendas do Planalto, 

situam-se no bairro Guarapes, também inserido nessa Zona. 

Figura 54 : Localização dos empreendimentos do PMCMV na Zonas Administrativa 
Sul do município de Natal. 

 

 
Fonte: Google Earth, 2015. 
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Nestes setores, constatou-se que se enquadram os empreendimentos 

destinados tanto às famílias com a renda até R$1.600,00 como renda até R$ 

5.000,00, conforme ilustra  
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Figura 55 . Ressalta-se a grande diferença de localização entre ambos: estes 

primeiros, destinados a renda da faixa 01 (até R$ 1.600,00), estão inseridos nas 

bordas periféricas dos municípios, enquanto que os segundo, para a renda da faixa 

02 (até R$ 5.000,00), se enquadram mais próximos às sedes dos municípios 

inseridos apenas aqueles da Área Metropolitana Funcional configurando o processo 

de ocupação metropolitana diferenciado tanto social como espacial. 

Quanto à localização dos empreendimentos do entorno da linha ferroviária 

que interliga os municípios de Parnamirim, Natal, Extremoz e Ceará-Mirim, o único 

empreendimento destinado às famílias com renda até R$ 1.600,00 e que está dentro 

do raio de 1KM de interferência direta da ferrovia é o Residencial Jardins de 

Extremoz I, II, III e IV, que juntos totalizam 790 unidades habitacionais,  

 

Figura 56. Apesar de se localizar próximo à linha ferroviária, esse 

empreendimento é desarticulado com o núcleo urbano consolidado de Extremoz, isto 

é, está distante “cerca de 3 (três) quilômetros do centro da cidade, tendo como 

referência a Estação de Trem da CBTU” (SILVA, 2014). 
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Figura 55 : Rede Viária com destaque para a localização das estações ferroviárias 

da RMN. 

 

 
Fonte: SEMURB/Natal, FADE/UFPE 2007a. Nota: Elaboração própria, 2014. 
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O restante dos empreendimentos do PMCMV do entorno da ferrovia são 

destinados à renda até R$ 5.000,00 e encontram-se próximos às estações 

ferroviárias, principalmente os situados nos municípios de Parnamirim e Natal,  
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Figura 55 . 

 

Figura 56 : Residencial Jardins de Extremoz. 
 

  

Fonte: Google Imagens, 2014. 
 

O item a seguir é constituído pela análise qualitativa da relação entre a 

localização dos empreendimentos do PMCMV na RMN e as áreas de concentração 

das atividades industriais, de serviços e turísticas que constituem os corredores 

metropolitanos.  

 

6.2 Em relação aos Corredores Metropolitanos 

 

Sabe-se que, de acordo com FADE (2007a), os Distritos Industriais 

localizados nas bordas periféricas de Natal, ao longo das vias de acesso principais, 

tornaram-se atrativos para a implantação de loteamentos e aglomerados subnormais 

em seu entorno, desencadeando o processo de periferização e expansão da 

mancha urbana da metrópole, portanto a concentração do uso industrial, ou seja, 

“corredor industrial”, cuja constituição histórica foi explicitada nos Capítulos 2 e 3, 

confirma basicamente sua inserção ao longo da BR-101 entre Parnamirim e Natal, 

da BR-304, no Município de Macaíba e da BR-406, limite com São Gonçalo do 

Amarante e Extremoz, se expandindo mais recentemente para a BR 101 no trecho 

que corta São José do Mipibu.  

Atualmente, segundo o Balanço nº 11 referente a 04 anos de atuação do 

Programa de Aceleração de Crescimento – PAC –, correspondente ao período de 

2011 a 2014, foram feitas grandes obras de infraestruturas em diversas áreas como: 
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construção do terminal de passageiros e ampliação do cais e defensas do Porto de 

Natal e dragagens de aprofundamento em Natal, concessão do Aeroporto em São 

Gonçalo do Amarante, execução do acesso ao Novo Aeroporto de São Gonçalo do 

Amarante e a cidade de Natal, duplicação da BR 101/NE – Trecho da Divisa entre 

Rio Grande do Norte e Paraíba e modernização dos trens. Está prevista também a 

modernização das estações ferroviárias e implantação do VLT interligando os 

municípios de Natal, Ceará-Mirim, Extremoz e Parnamirim, cerca de 56 Km de 

linhas, utilizadas por 12 VLT e 2 novas locomotivas. 

Diante dessa conjuntura, a concentração de ocupação nos eixos viários 

expandiu-se por essas rodovias, constituindo-se no principal eixo de escoamento de 

cargas e tráfego pesado no sentido norte-sul da RMN. A dinâmica territorial entre 

Natal e Parnamirim foi verificada no sentido sul, onde a expansão da malha urbana 

de Natal se deu na direção de Parnamirim. Por outro lado, o núcleo urbano do 

município de Parnamirim se expandiu no sentido norte na direção de Natal, 

consolidando o processo de conurbação entre esses municípios.  

Quanto à localização dos empreendimentos do PMCMV observa-se, Figura 

61, que no corredor industrial existente na área conurbada entre Natal e São 

Gonçalo do Amarante, há presença de empreendimentos destinados às duas faixas 

de renda, salientando-se que, para o lado de Natal, os empreendimentos ali 

localizados são voltados para a faixa 02 de renda (até R$ 5.000,00), enquanto que 

para o lado de São Gonçalo do Amarante a predominância de empreendimentos é 

da faixa 01 de renda (até R$ 1.600,00). Esta diferença do preço do solo em uma 

mesma área segue a hierarquização e diferenciação socioespacial do território 

metropolitano explicitado no Capítulo 2. Alguns empreendimentos localizam-se em 

municípios menores mas a publicidade é em função da proximidade do município de 

maior “importância e centralidade de serviços” e maior destaque na hierarquização 

socioespacial, como a cidade-polo Natal. A exemplo disso, tem-se o Residencial 

Intercities, no município de São Gonçalo do Amarante, que em seu portfólio sobre o 

empreendimento, presente no site da empresa BIB Incorporações e Investimentos 

(2014), está insinuando que o mesmo se encontra na zona norte do município de 

Natal, conforme anúncio de sua localização: 

 

Não perca esta oportunidade única de adquirir seu apartamento em uma 
área de expansão urbana e de grande valorização na Zona Norte, ao lado 
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do Parque dos Coqueiros. O Residencial Intercities é bom para morar, ótimo 
para se divertir e muito fácil de chegar. Para pagar, então, melhor ainda! 
(op. cit, grifo nosso). 
 

Figura 57 : Destaque para a localização no portifólio da BIB sobre o Residencial 
Intercities. 
 

 

Fonte: Site da empresa BIB Incorporações e Investimentos, 2014.  

 
Quanto à localização dos empreendimentos e os “corredores de serviços”, ou 

seja, as áreas centralizadoras de comércios especializados e de prestação de 

serviços, como shoppings centers, grandes centros educacionais, faculdades e 

supermercados, correspondem principalmente, conforme Figura 61 , às Avenidas 

Senador Salgado Filho e Hermes da Fonseca em Natal e às Avenidas Maria Lacerda 

Montenegro e Abel Cabral, no bairro de Nova Parnamirim em Parnamirim, áreas 

estas conurbadas entre os municípios de Natal e Parnamirim, onde há concentração 

de empreendimentos destinados as famílias da faixa 02, com renda até R$ 5.000,00. 

Outro trecho do corredor de serviços que há esta concentração de imóveis é o 

localizado na BR 101 no trecho que corta Parnamirim. Estas constatações podem 

ser explicadas pela valorização fundiária nestas áreas e em seu entorno, onde, de 

acordo com o portal imobiliário da Expoimóvel, Figura 58 , o metro quadrado de um 

apartamento novo com aproximadamente 50m2 com dois quartos, uma vaga de 

garagem e uma variedade de itens de lazer do condomínio (salão de festas, 

playground, espaço fitness, piscina adulto, brinquedoteca, quadra poliesportiva e 

NÚNCIO 
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espaço gourmet), chega a um preço62 acima de R$ 3.000,00 por m2, levando em 

consideração que essas áreas encontram-se com infraestrutura consolidada e 

localizam-se nas zonas urbanas de acordo com os macrozoneamentos destes 

municípios. 

 

Figura 58 : Evolução do preço médio por m2 no bairro de Nova Parnamirim, no 
período de Set/2011 a Maio/2015. 

 
 

 
Fonte: http://www.expoimovel.com/. Acessado em Maio/2015. 

 

Observa-se que o corredor de serviços localizado em Natal, por se tratar do 

preço do solo mais elevado, se comparado aos dois municípios supracitados, além 

da escassez de terrenos, só há próximo um único empreendimento do PMCMV, de 

acordo com os dados da Caixa Econômica Federal, que é o Residencial Palladine 

localizado na Rua da Saudade no bairro de Lagoa Nova, na Zona Administrativa 

Leste, com 74m2 de área, onde o valor do metro quadrado é acima de R$ 4.500,00 

conforme o portal imobiliário da Expoimóvel,  

Figura 59. 

 

                                            
62 É importante relativizar o preço estimado pois o mesmo é baseado nos dados dos imóveis 
cadastrados no sistema do portal e pode não corresponder ao real valor do imóvel, que depende de 
outras características como idade, estado de conservação, dentre outros. 
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Figura 59 : Evolução do preço médio por m2 no bairro de Lagoa Nova, no período de 
Set/2011 a Maio/2015. 

 

 

 
Fonte: http://www.expoimovel.com/. Acessado em Maio/2015. 

 

É importante destacar que o apartamento de Lagoa Nova supracitado possui 

as mesmas características tipológicas dos demais, ou seja, dois quartos, sendo um 

suíte e uma vaga de garagem, porém, o condomínio apresenta uma menor 

quantidade de equipamentos, correspondendo apenas a uma churrasqueira e uma 

piscina, se comparado ao de Nova Parnamirim descrito, porém esta disparidade de 

preço é devido seu valor de troca está atrelado à boa localização na cidade de Natal 

e à oferta de uma área maior de apartamento atendendo o padrão médio dessa 

tipologia habitacional nessa localidade. 
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Figura 60 : Residencial Palladine localizado próximo ao Corredor de Serviços de 
Natal. 
 
 

Fonte: Acervo próprio, 2014. 
 

Quanto ao corredor turístico – correspondente às áreas de centralidade dos 

imóveis voltados às atividades turísticas e inseridos, principalmente, na costa 

litorânea –, Figura 61, se encontra consolidado desde o boom imobiliário 

desencadeado pelo imobiliário-turístico, o qual favoreceu o espraiamento do tecido 

urbano na orla marítima da RMN.  Este processo foi bastante significativo e, mesmo 

após um pequeno recuo no auge da crise internacional, o mercado imobiliário na 

RMN seguiu com crescimento em 2009 e 2010, porém apresentava, ao final dessa 

década, considerável recuo, compensado em parte pela adoção de medidas do 

PMCMV.  

Assim, o imobiliário turístico foi importante para qualificar urbanisticamente 

áreas por meio de instalação de infraestruturas básicas, construções de 

equipamentos de apoio ao turismo e a execução de estradas, vias e acessos, 

conforme explicitado no Capítulo 02, contribuindo para a valorização dessas áreas 

na costa litorânea nas quais o capital imobiliário não implantou empreendimentos 

voltados para as faixas renda 01 e 02, isto é, corroborou para a continuidade do 

processo de segregação social e espacial na RMN 
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Figura 61 : Corredores Metropolitanos da RMN. 

 

 

Fonte: SEMURB/Natal, FADE/UFPE 2007a. Nota: Elaboração própria, 2014. 
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No contexto dos corredores metropolitanos, ou seja, áreas de centralidades 

de indústrias, serviços e turismo, é importante destacar o projeto estruturante de 

grande investimento na infraestrutura rodoviária da RMN que está sendo executado 

para interligar os municípios de Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e 

Natal. Funcionará para compor uma rota alternativa entre os principais módulos de 

exportação do Estado do Rio Grande do Norte, o porto de Natal, o aeroporto 

Augusto Severo em Parnamirim e principalmente o novo Aeroporto Internacional 

Governador Aluízio Alves em São Gonçalo do Amarante, ressaltando que este último 

empreendimento foi criado com o propósito de ser terminal de cargas o que 

reforçará sua viabilidade após implantação da Via Metropolitana. 

Figura 62 : Via Metropolitana e os trechos que a compõem: Trecho 01, 02 e 03, da 
esquerda para a direita. 
 

 

   

Fonte: Secretaria de Infraestrutura -SIN/RN. 
 

Resumidamente, esta Via é composta por três trechos os quais todos 

encontram-se em fase de construção: Trecho 1 constituído pelo prolongamento da 
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Avenida Prudente de Morais até a BR 101, com uma extensão de 4,7 km, estimado 

em um valor de R$ 28 milhões; Trecho 2 – Eixo Moema Tinoco / Tristão de Athaíde 

é formado por uma extensão de 7,34 km e custou R$ 23 milhões; Trecho 3 – acesso 

ao Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, apresenta uma extensão 

em pista dupla 15,5km, em pista simples 2,7km, além de trechos de BRs a duplicar 

de 10,8km. Custará um valor total de R$ 80 milhões. 

É importante que diante de todas essas informações apreendidas se possa 

fazer uma leitura de como estão assentados os tecidos da RMN. Para isso, foi 

proposto o item a seguir. 

 

6.3 Em relação ao Sistema Urbano 

 

Para a análise da relação entre as áreas estratégicas, ou seja, áreas que 

favorecem a implantação de empreendimentos do PMCMV por meio de conjuntos de 

casas (condomínios horizontais e loteamentos), de condomínios verticais de 

apartamentos e dos diferentes tipos de tecidos urbanos produzidos por estes, levou-

se em consideração a distância da cidade-polo, Natal, por se tratar de um núcleo 

urbano que historicamente deu início à constituição da RMN. Essa cidade sempre 

apresentou, conforme foi explicitado nos capítulos 2 e 3, uma posição de destaque 

em relação à concentração de comércio e serviços desta Região, produzindo 

grandes movimentos pendulares e contribuindo para maior dinamicidade no 

processo de metropolização.  

Assim, no que diz respeito ao sistema urbano, com base em Font (2012), 

refere-se ao estudo das áreas produzidas e sua relação com o tecido urbano que 

nos permite estabelecer quatro tipos de setores – integrados, em continuidade, 

dispersos e segregados – que no caso da RMN foram enquadrados de forma 

exposta seguir. Portanto, a análise apreendida nesse item sobre os Sistemas 

Urbanos é espacial e urbanística, ou seja, leva em consideração elementos que 

identifiquem a espacialidade dos empreendimentos e seus tecidos produzidos, sem 

contudo, analisar os elementos tipológicos de constituição das edificações como 

muros, barreiras físicas ou soluções arquitetônicas. 
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• Setores Integrados 

 

São aqueles que estão integrados em tecidos urbanos muito consolidados e 

com certa densidade. Font (2012) analisa o caso da Região Metropolitana de 

Barcelona/Espanha e define como aqueles polígonos que cresceram em seu núcleo 

histórico, no qual ocorreu mudança em seu uso que passou progressivamente de ser 

industrial a ter caráter terciário, por exemplo. Especificamente em Natal “não 

identifica-se áreas industriais específicas” (FADE, 2007, p. 127), porém, há áreas 

pontuais nesta cidade que sofreram transformação de uso, por exemplo, a Ribeira, 

bairro histórico da cidade de Natal, onde havia presença de “tecidos industriais 

históricos”, denominação utilizada por FONT (2012, p. 46), e que ao longo da 

evolução urbana da cidade foi substituído pelo uso de comércio e serviços. Vale 

ressaltar que nesse bairro só um único empreendimento do PMCMV financiado pela 

CEF, que é o Residencial Maruim, descrito anteriormente no Capítulo 04. Revela-se 

pois uma área que não é atrativa ao mercado de imóveis destinados às faixas 01 e 

02 de renda, ou seja, não se enquadra como áreas estratégicas para esse tipo de 

investimento imobiliário.  

De acordo com as centralidades de uso em Natal, em 2001, Clementino 

(ibidem, p.04) observou que: 

 

No caso de Natal houve quase que um deslocamento das atividades de 
comércio, lazer e serviços em direção a zona sul nos últimos anos 
comprometendo o uso e a funcionalidade urbana e mesmo a paisagem dos 
tradicionais bairros comerciais. O velho centro perdeu centralidade, novos 
bairros surgiram e talvez somente o velho bairro do Alecrim seja, ainda, 
aquele que mantém sua condição anterior de centro de comércio popular.   
Por outro lado, a revalorização do solo e das propriedades imobiliárias em 
certos bairros como Tirol e Petrópolis e em certas zonas – como a Zona Sul 
de Natal – podem modificar os adensamentos populacionais e redirecionar 
os investimentos imobiliários residenciais, públicos ou empresariais, 
conformando novos bairros ou redefinido ocupação (idem). 
 

Diante deste contexto, há presença de outras áreas dessa cidade que 

apresentam o tipo de uso de serviços e comércio consolidado, são aquelas 

localizadas no corredor de serviços, conforme dito no item anterior, no entorno da 

BR 101, nas quais estão inseridos empreendimentos do PMCMV destinados a faixa 

02 de renda, principalmente no trecho que se conurba com Parnamirim, visto no item 

6.1. Prolongando-se para Avenida Senador Salgado Filho, e Avenida Hermes da 
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Fonseca, configurando-se na parte central da Zona Administrativa Leste de Natal. 

Nesta zona, observa-se a falta de empreendimentos do PMCMV, constatando-se 

que nessas áreas onde há maior infraestrutura instalada, o mercado imobiliário não 

oferece habitação para nenhuma das duas faixas (01 e 02), exceto o Residencial 

Palladine, como dito anteriormente, contribuindo para uma configuração territorial 

diferenciada espacial e socialmente. 

 

Quadro 2 : Empreendimentos enquadrados no Setor Integrado. 

 

Setores do Sistema 
Urbano 

Faixa 01 (Até R$ 
1.600,00) 

Faixa 02 (Até R$ 
5.000,00) 

Município  

Integrado  Zona Oeste:  
• Res Vivendas do 
Planalto I 
• Res Vivendas do 
Planalto II 
• Res Vivendas do 
Planalto III 
• Res Vivendas do 
Planalto IV 

Zona Oeste:  
• Cond Res Jardim 
Laguna 
• Cond Res Mirante do 
Planalto I/II  
• Cond Res Ágape 
• Cond Plateau 
Residencial 
• Cond Green Park 
Satélite 
• Res Tatiana 
• Cond Jardim Planalto 
Central I/II/III 
• Cond Res Thisaliah 
I/II/III 
• Cond Res West 
Village 
• Cond Santo Apolo 
• Res Santana 
• Res Adalberto de 
Souza I/II 
• Solar Portal do 
Potengi I/II  
• Cond Planalto I (Mód 
I/II)  
• Res Jardim Imperial 

Natal 

 Zona Leste:  
• Cond Res Palladine 

 Zona Norte:  
• Res East Park 
• Parque Nova Europa 
• Cond Res North Park 
I/II 

  Zona Sul:  
• Res Jangada das 
Algas I 
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• Res Jangada das 
Algas II 

 
Quantidade  
(Empreendimentos) 

04 21 Total: 25 

Quantidade 
(Unidades 
Habitacionais) 

896 2.956 Total: 3.852 

Fonte: Elaboração própria, 2015. Base de dados: E-sic, 2012/2013/2014. 

 

Dos 25 (vinte e cinco) empreendimentos presentes em Natal, 71% estão 

localizados na Zona Administrativa Oeste, Quadro 2 . Os tecidos urbanos 

correspondentes a esta zona não sofreram alterações de uso, mas apresentam-se 

inseridos nesse setor integrado por meio da presença de infraestrutura instalada, 

tecidos urbanos consolidados, comprovado pelo seu processo de evolução urbana 

histórica, descrita nos Capítulos 2 e 3, densidade elevada acima de 4.800 Hab/Ha, 

como já dito no Capítulo 05, e intensa ocupação urbana, característica presente em 

toda a cidade-polo Natal. Por isso, na RMN, Natal é a única cidade que se enquadra 

nesse setor. Constata-se que desse total de 25 empreendimentos, 95% é destinado 

a faixa 02 de renda, ou seja, a implantação de empreendimentos pelo PMCMV 

contratados pela CEF no setor integrado, onde há presença de infraestrutura básica 

instalada, viabilizou o acesso à população com renda até R$ 5.000,00, e o da faixa 

01 de renda, somente teve acesso, na periferia do bairro Guarapes, no caso do 

Residencial Vivendas do Planalto, como dito anteriormente. 

 

• Setores em continuidade 

 

São aquelas áreas que crescem em extensão com os tecidos urbanos existentes. 

Elas são, sobretudo, localizadas, nos municípios de Parnamirim e São Gonçalo do 

Amarante componentes da Área Metropolitana Funcional. No caso da RMN pode-se 

identificar aquelas áreas formadas pela continuidade da malha urbana de Natal 

sobre Parnamirim e parte de São Gonçalo do Amarante, além de trecho do 

município de Extremoz que também é um município de alta integração com a 

cidade-polo da RMN, conforme os dados do IBGE (2010) permitem evidenciar. No 

caso de Extremoz destaca-se o empreendimento Jardins de Extremoz I/II/III/IV, o 
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qual encontra em uma área de transição entre Setor em Continuidade pela 

proximidade com a cidade-polo por meio da BR 101 que divide os dois municípios,  

Figura 63 . 

 

Figura 63 : Localização do condomínio horizontal Jardins de Extremoz I/II/III/IV. 

 

 
Fonte: Google Earth, 2015. 

 

Outros municípios que se enquadram nesse setor em contiuidade são – São 

José do Mipibu e Nísia Floresta –, ambos interligados a cidade-polo por, 

respectivamente, BR 101 e litoral costeiro.  

Em Parnamirim, destaque para o bairro de Nova Parnamirim. É esse o bairro 

de maior presença de empreendimentos do PMCMV na RMN voltados para renda de 

até R$ 5.000,00, exatamente porque o preço do solo urbano nessas áreas está se 

valorizando em função da localização e da dotação de infraestrutura consolidada, 

conforme explanado nos itens anteriores. Devido existir escassez de terrenos 

próximos, na cidade-polo Natal, se observa que a ocupação do seu solo é mais 

densa e as tipologias são verticais. 

Em São Gonçalo do Amarante, as áreas em continuidade dizem respeito 

aquelas que transbordaram da cidade de Natal. Os empreendimentos do PMCMV 

inseridos nesta área são em número reduzido e estão representados pelos 
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empreendimentos Intercities, caracterizado anteriormente, Residencial Luiza Queiroz 

e Residencial São Gonçalo, ambos destinados a faixa 02 de renda (até R$ 

5.000,00). E o Residencial Jomar Alecrim e Residencial São Gonçalo I/II/III/IV/V/VI, 

são destinados a faixa 01 (até R$1.600,00).  

 

Figura 64 : Exemplo de empreendimento no setor de continuidade da cidade de 
Natal, Condomínio Parque Nova Europa. 

  
Fonte: Site da Construtora MRV, 2014. 

 

Outra área que se enquadra como setor de continuidade são os bairros 

periféricos de Parnamirim, como Passagem de Areia, Santa Tereza, Nova 

Esperança e Cajupiranga, ambos localizados no Sudoeste desse município. Neles, o 

solo urbano é menos valorizado e há mais ofertas de terrenos vazios, portanto, é 

possível observar a presença de empreendimentos do PMCMV voltados para os 

dois tipos de renda e com as duas tipologias, tanto horizontal representadas por 

casas de loteamentos, tem-se como exemplo o Residencial Vale do Taborda com 

124 unidades habitacionais, quanto aos condomínios de apartamentos, como o 

Residencial Waldemar Rolim, com 496 unidades, ambos localizados no bairro Nova 

Esperança e executados pela construtora Borges & Santos, 
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Figura 65. 



214 

 

 

Figura 65: Exemplos de tipologia horizontal e vertical do PMCMV em Parnamirim. 
Residencial Vale do Taborda e Residencial Waldemar Rolim, da esquerda para a 
direita. 

 

 
Fonte: Site da Construtora Borges & Santos, 2014. 

 

Outro município que apresenta empreendimentos inseridos nesse setor em 

continuidade é Macaíba, representado pelos empreendimentos Residenciais 

Francisco Alípio e Lúcia Marques, 
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Figura 49 , Minha Santa, Figura 26, ambos destinados a faixa de renda 01, e 

Residencial Parque das Paineiras, correspondente a faixa de renda 2. 

Os dados revelam,  

Quadro 3 , que no setor em continuidade há 65 empreendimentos, desses 80% 

situam-se no município de Parnamirim. Isto retrata um processo de ocupação 

considerável e de formação de novos tecidos urbanos destinados a uso residencial 

nesse município. 

 

Quadro 3 : Empreendimentos enquadrados no Setor em Continuidade. 

 

Setores do Sistema 
Urbano 

Faixa 01 (Até R$ 
1.600,00) 

Faixa 02 (Até R$ 
5.000,00) 

Município  

Em Continuidade  • Res Jardins de 
Extremoz I 
• Res Jardins de 
Extremoz II 
• Res Jardins de 
Extremoz III 
• Res Jardins de 
Extremoz IV 

 Extremoz 

• Res America I 
• Res America II 
• Res Ilhas do 
Pacifico  
• Cond Ilhas do 
Atlântico  
• Cond Ilhas do 
Caribe  
• Res Nelson 
Monteiro (Taborda 
II)  
• Res Waldemar 
Rolim (Taborda I) 
• Cond Vida Nova  
• Res Irma Dulce I 
• Res Irma Dulce II 
• Res Irma Dulce III 
• Res Terras Do 
Engenho II (Gleba 
B) 
• Res Terras do 
Engenho I (Gleba A) 
 

• Res Natureza Mar 
• Res Natureza Terra 
• Res Natureza Flora 
• Res Natureza Fauna  
• Res Vale do Taborda I 
• Res Vale do Taborda 
II 
• Res Vale do Taborda 
III 
• Ideal Vila Nova 
• Cond Estoril 
• Cond Montreal  
• Cond Res del Campo  
• Cond Res 
Jangadas/Caravelas 
• Cond Res Barcas 
• Cond Res Veleiros 
• Res Villares 
• Res Parque Nova 
Colina I 
• Res Parque Nova 
Colina II  
• Vida Ecocil Ecopark I  
• Cond Res Europa  
• Res Acquarela I 
• Res Acquarela II  
• Res Acquarela III  

Parnamirim 
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• Res Acquarela IV 
• Res Acquarela V  
• Res Parque das 
Marias  
• Res Sun Ville  
• Cond Res Bela Vista  
• Cond Parque dos 
Jatobas I 
• Nimbus Residence  
• Res Potiguar  
• Cond Res Falesias  
• Cond Res Oceania  
• Cond Spazio Nautilus 

• Res Francisco 
Alipio 
• Res Lucia 
Marques   
• Res Minha Santa 

• Residencial Parque 
das Paineiras       

Macaíba 

• Res Jomar Alecrim 
• Res São Gonçalo 
do Amarante I 
• Res São Gonçalo 
do Amarante II 
• Res São Gonçalo 
do Amarante III 
• Res São Gonçalo 
do Amarante IV 
• Res São Gonçalo 
do Amarante V 
• Res São Gonçalo 
do Amarante VI 

• Res Luiza Queiroz 
• Cond Res Intercities I 
• Cond Res Intercities II 
• Res São Gonçalo 

São Gonçalo do 
Amarante 

Quantidade  
(Empreendimentos) 

27 38 Total: 65 

Quantidade 
(Unidades 
Habitacionais) 

9.423 6.058 Total: 15.481 

Fonte: Elaboração própria, 2015. Base de dados: E-sic, 2012/2013/2014. 

 

A mancha da expansão de ocupação pela zona urbana está presente de 

maneira marcante nesse setor em continuidade, ou seja, dos 99 (noventa e nove) 

empreendimentos urbanos, Figura 66, 65% se localizam nesse setor em 

continuidade. O que se configura a ocupação dos tecidos urbanos dos municípios de 

Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Parnamirim por meio da atuação 

do PMCMV configurando o espraiamento do território metropolitano. 
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Figura 66 : Localização dos empreendimentos urbanos contratados pela CEF via PMCMV na RMN. 

 

 
Fonte: Fonte: Elaboração própria, 2015. Base de dados: E-sic, 2012/2013/2014. 
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• Setores segregados 63 

 

São aqueles separados dos núcleos urbanos, ou por distâncias superiores de 

0,5 a 1Km, de infraestruturas de primeira ordem, de topografia ou pela passagem de 

um eixo fluvial principal.  

Observou-se que este setor abrange os municípios do entorno de Natal – 

Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, São José do Mipibu e Nísia 

Floresta, porém desses, os únicos que possuem os empreendimentos do PMCMV 

são os dois últimos. Esses imóveis localizam-se em áreas onde o preço são mais 

acessíveis, por isso há predominância de empreendimentos destinados a faixa 01 de 

renda, correspondente até R$ 1.600,00. Estes se localizam mais próximos das áreas 

periurbanas, porém desarticulados com os núcleos urbanos dos municípios. São as 

áreas de transição entre os setores em continuidade e os setores dispersos.  

 

Quadro 4:  Empreendimentos enquadrados no Setor Segregado. 

 

Setores do Siste ma 
Urbano 

Faixa 01 (Até R$ 
1.600,00) 

Faixa 02 (Até R$ 5.000,00)  Município  

• Segregado • Res Alto da Floresta    
• Lot Clovis Ferreira    

- 
Nísia Floresta 

 • Conj Monte Pascoal - 
São José do 

Mipibu 
Quantidade  
(Empreendimentos) 

03 - Total: 03 

Quantidade  
(Unidades 
Habitacionais) 

550 
- Total: 550 

Fonte: Elaboração própria, 2015. Base de dados: E-sic, 2012/2013/2014. 

 

Os empreendimentos são o Conjunto Monte Pascoal em São José do Mipibu 

(167 casas) e os Residencial Alto da Floresta (184 casas) e Loteamento Clovis 

Ferreira (199 casas). Todos destinados a faixa mais baixa de renda, Quadro 4 , e 

executados pela Construtora Módulo Incorporações. Se pode constatar que dentre 

todos os setores analisados da RMN esse é o que apresenta menor 

representatividade, ou seja, em se tratando de tecidos urbanos, apresenta-se pouca 

                                            
63 Reforça-se aqui que esse termo segregado, utilizado por Font (2012), é considerendo a segregação 
uma variável espacial. 
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expressividade de modificação a partir da atuação pelo capital imobiliário residencial 

do PMCMV. 

 

• Setores dispersos 

São aquelas áreas que se localizam longe dos grandes eixos urbanos 

metropolitanos e se situam nos espaços abertos a planície litorânea, e/ou perto das 

áreas de proteção, áreas essas que dentro do contexto metropolitano, 

correspondem as zonas rurais e as periféricas dos munícpios da RMN que por sua 

vez situam-se distantes da cidade-polo Natal, sendo esta a diferença entre o setor 

segregado analisado anteriormente. Enquadra-se neste setor todos os 

empreendimentos, correspondente a 47% (82 unidades) do total de 174 analisados, 

localizam-se nas áreas periféricas dos municípios da RMN, exceto Parnamirim, Natal 

e Extremoz. 

Ressalta-se que São Gonçalo enquadrou-se neste setor pela grande 

quantidade de empreendimentos rurais, os quais são desarticulados com a cidade-

polo e o restante da RMN, Figura 67 . Portanto, insere-se também nestes setores, o 

município de Vera Cruz, que apresenta empreendimentos nas zonas rurais, Figura 

68. Um agravante a essa falta de integração viária é que tais empreendimentos não 

disponibilizam de ligações adequadas ao sistema viário, isto é, para estes 

empreendimentos não é exigido vias de acesso, as referidas Leis preveem apenas 

subsidiar a produção ou reforma de imóveis aos agricultores familiares e 

trabalhadores rurais sem, contudo, viabilizar melhorias no entorno e no acesso aos 

mesmos. 
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Figura 67 : Localização dos empreendimentos rurais contratados pela CEF via PMCMV na RMN e os respectivos nomes dos contemplados. 
 

 

Fonte: Fonte: Elaboração própria, 2015. Base de dados: E-sic, 2012/2013/2014. 
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Figura 68 : Exemplos de empreendimentos rurais no município de São Gonçalo do 
Amarante. 
 

  

Fonte: Ciranda Social, 2013. 
 

Aqui verifica-se o fenômeno da dispersão urbana mais claramente, o qual 

está presente nos fragmentos dos tecidos urbanos que compõem este setor. A 

desarticulação com seus núcleos urbanos se efetiva pelas longas distâncias até os 

mesmos. Por se tratar em sua maioria de áreas rurais, essas distâncias ultrapassam 

a extensão de 3Km até chegar à no núcleo urbano consolidado do município. A 

predominância nessas áreas é de empreendimentos voltados a faixa de renda 01 

(até R$ 1.600,00), onde a tipologia predominante é horizontal, portanto, configura-se 

também o processo de espraiamento do tecido urbano metropolitano. O solo rural, 

muitas vezes, se confunde com o solo urbano, porém formam-se grandes extensões 

de terras desconectadas do restante da cidade,  Quadro 5 . 

 

Quadro 5:  Empreendimentos enquadrados no Setor Disperso. 

 

Setores do Sistema 
Urbano 

Faixa 01 (Até R$ 
1.600,00) 

Faixa 02 (Até R$ 5.000,00)  Município  

• Disperso • Res Terra 
• Res Mar 
• Res Flora 
• Res Fauna 

 Ceará-Mirim 

 • Res Conjunto 
Esperanca  
• Res Novo Monte 

 Monte Alegre 

 • 28 Imóveis Rurais  São Gonçalo do 
Amarante 

 • 48 Imóveis Rurais  Vera Cruz 
Quantidade  
(Empreendimentos) 

82 - Total: 82  

Quantidade  
(Unidades 

1.796 - Total: 1.796  
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Habitacionais)  
Fonte: Elaboração própria, 2015. Base de dados: E-sic, 2012/2013/2014. 

 

Estes empreendimentos lcoalizam-se distantes dos grandes eixos urbanos 

metropolitanos e todos são destinados à famílias com renda até R$ 1.600,00, Figura 

69.  

Exemplos dos empreendimentos presentes neste setor estão os localizados 

no município de Monte Alegre são eles: Residencial Conjunto Esperança com 215 

unidades habitacionais, o Residencial Novo Monte (350 casas, Figura 50); e o 

Residencial Mar, Fauna, Flora e Terra, Figura 69, com um total de 1.155 unidades 

do tipo casas localizado no município de Ceará-Mirim.  

 

Figura 69 : Residencial Conjunto Esperança em Monte Alegre e Residencial Mar, 
Fauna, Flora e Terra em Ceará-Mirim. 
 

 
Fonte: Acervo próprio, 2013. 

 

Observou-se que estes setores em continuidade estão localizados nos tecidos 

periurbanos entre Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amante, isto é, na Área 

Metropolitana Funcional, os quais apresentam alta integração segundo o Censo 

2010 do IBGE. Os outros dois setores de segregação e dispersão estão presentes 

na Área Metropolitana Funcional, apenas em São Gonçalo do Amarante. Este 

município é o único da RMN que apresenta quase todos os setores analisados, 

excetuando-se o setor integrado que abrange somente a cidade-polo Natal, Figura 

70. 
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Figura 70 : Representação espacial entre os sistemas urbanos e as localizações dos empreendimentos contratados pela CEF via 

PMCMV na RMN. 
 

 

Fonte: SEMURB/Natal, FADE/UFPE 2007a. 



224 

 

 

 Constatou-se que a gradatividade de expansão dos sistemas urbanos 

acompanhou a formação das coroas urbanas, como já explicitado no item 2.4., e que 

corresponderam as áreas resultantes do processo de ocupação, que em se tratando 

da RMN, foram constituídas, principalmente, em função dos momentos de expansão 

da produção imobiliária residencial. Partindo do seu núcleo central, correspondente 

à cidade pólo, Natal, encontrou-se o setor integrado, que totalizou 6% de ocupação 

do território metropolitano, revelando a 1ª Coroa Urbana formada a partir de 

processos anteriores induzidos pelo BNH. Encrustada na faixa litorânea se teve a 

formação da 2ª Coroa, promovida pelo processo do imobiliário turístico, cujo 

enquadramento quanto aos Sistemas Urbanos transitou por todos os setores, por se 

tratar de um formato linear que acompanhou toda a costa litorânea; na borda 

periférica de Natal, estão as suas áreas de transbordamento com o município de 

São Gonçalo do Amarante e de conurbação com Parnamirim, esta enquadrou-se no 

setor de Continuidade e representou 11% de ocupação da RMN. Se espraiando para 

oeste e se distanciando da cidade-polo, teve o setor segregado, que ocupou 19% do 

território metropolitano, ambos esses dois últimos setores representaram a 3ª Coroa 

de ocupação; a mancha de ocupação metropolitana continuou se espraiando para o 

interior da RMN, consolidando processos como a urbanização dispersa; o setor 

urbano disperso, esse presente em grande parte do território, representou 64% da 

área total da RMN. Essa dispersão revelou um território metropolitano fragmentado e 

descontínuo, constituindo-se em uma Região com presença de poucos 

deslocamentos das redes urbanas por meio dos novos arranjos espaciais e 

transformações espaciais. Com relação ao restante dos municípios da RMN, 

verificou-se presença de diferenciações socioespaciais e uma urbanização desigual 

engendrada pela dinâmica de atuação do capital imobiliário, que se caracterizou, 

principalmente, pela busca de maximização de lucros e por melhores localizações, 

condicionando o território metropolitano a uma má distribuição espacial e 

desarticulada com o restante das tramas urbanas existentes. O item a seguir trata-se 

exatamente dos resultados, em termos espaciais, produzidos por essa urbanização 

no território metropolitano. 
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6.4 Os resultados da atuação da urbanização desigua l produzida 

pela atuação PMCMV na RMN 

 

Esse contexto descrito no item anterior sinaliza para a forte presença de uma 

urbanização desigual inserida no território metropolitano por meio da dinâmica 

capitalista de produção do PMCMV. Constatou-se que as regras do mercado 

imobiliário em conexão direta com os agentes imobiliários (incorporadores, 

construtores, investidores etc.) leva em conta oportunidades de acessibilidade, 

localização e características da propriedade do solo urbanizável. Esta última 

característica segue as diretrizes das Leis 11.977/2009 (PMCMV I) e 12.424/2011 

(PMCMV II) que exige a infraestrutura básica instalada como vias de acesso, 

iluminação pública e solução de esgotamento sanitário e de drenagem de águas 

pluviais, instalação de infraestrutura que permitem as ligações domiciliares de 

abastecimento de água e energia elétrica.  

O panorama que se tem como resultado desse processo é a inserção urbana 

desarticulada com os núcleos urbanos dos municípios e com o restante da cidade 

tendo em vista a implantação das unidades habitacionais distantes do acesso aos 

bens, serviços e equipamentos. Nesse caso, constatou-se a omissão do poder 

municipal do compromisso de instalação ou de ampliação dos equipamentos e 

serviços relacionados a educação, saúde, lazer e transporte público. Ou seja, essas 

áreas desprovidas de infraestrutura, acabaram por constituir os fragmentos de 

glebas urbanas e rurais que consolidaram o processo de fragmentação espacial e 

reafirmaram as desigualdades socioespaciais presentes na estruturação da RMN. 

Uma vez que, onde havia estoques de terras urbanizadas o preço do imóvel era 

mais caro e ocorreu concentração de ocupação por famílias da faixa 02 de renda e, 

vice-versa, onde existia solo ainda por urbanizar, o preço de terra era mais baixo e 

houve maior concentração de ocupação por famílias da faixa 01 de renda, ocupando 

as terras mais longínquas, consequentemente, mais baratas e sem infraestrutura 

implantada. 

Questiona-se onde está sendo aplicada a função social da propriedade 

instituída na Constituiçao Federal do Brasil de 1988, Lei nº e Estatuto da Cidade, Lei 

nº 10.257/2001, juntamente com a equidade de distribuição justa da terra já que se 

deixa nas mãos do mercado capitalista a gestão do território e a manipulação da 
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urbanização em prol do uso individual, configurando cenários urbanos com restrição 

no acesso às localizações.  Percebeu-se que no caso da RMN, o Estado 

demonstrou ser omisso e, muitas vezes, conivente com os grandes empresários e 

agentes produtores dos espaços. Em os “Limites do Capital” de David Harvey, este 

autor discute simultaneamente, a sua teoria do espaço e a sua teoria crítica do 

capitalismo. Enfatizando, para isso, os aspectos essenciais da instável geografia da 

acumulação capitalista, ou seja, seu necessário desenvolvimento geográfico 

desigual. Constatou-se pois que esse desenvolvimento esteve presente também na 

dinâmica da metropolização da RMN por meio dos processos de urbanizações 

desiguais produzidas pelo mercao imobiliário residencial. 

Juridicamente, aqui no Brasil, o tratamento dado aos processos de 

urbanizações é visto pelo Estatuto da Cidade em seu Art 2º, incisos III, IX e XVI da 

seguinte forma: 

 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores 
da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse 
social; 
(…) 
 IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização; 
(…) 
XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na 
promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de 
urbanização, atendido o interesse social. 
 

Dentro desse contexto, destaca-se uma observação de ordem jurídica 

importante sobre a relação entre o Program Minha Casa Minha Vida e a função 

social da propriedade: de acordo com Art. 170 da Constituiçao de 1988, o interesse 

social prevalece sobre o interesse individual inclusive em atividades de ordem 

econômica - e o contrato (utilizado no PMCMV entre as construtoras e a CEF) - está 

submetida à primazia da justiça social. Ou seja, “qualquer bem de valor econômico, 

independentemente de sua natureza jurídica, exerça, em sua plenitude, função 

social” (Constituição Federal, Art. 170, 1988). Portanto, o uso dos bens de valor 

patrimonial, essencialmente, necessita transpor os meros desejos individuais e 

atingir os anseios sociais, em prol da sociedade e, consequentemente, de todo o 

povo. Sobre isso, o jurista Caio Mário da Silva Pereira (2004), professor emérito da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, explicita em um dos 

seus livros que: 



227 

 

 

 

“Admitida a sobrevivência da propriedade privada como essencial à 
caracterização do regime capitalista, garante a ordem pública a cada um a 
utilização de seus bens, nos misteres normais a que se destinam. Mas, em 
qualquer circunstância, sobrepõe-se o social ao individual. O bem-estar de 
todos sobreleva às conveniências particulares. E, para realizá-lo, arma-se o 
legislador de poderes amplos e afirmativos. A Constituição de 1988, neste 
sentido, como argutamente salientado por Gustavo Tepedino, ao submeter 
os interesses patrimoniais aos princípios fundamentais do ordenamento 
(arts. 1º, 3º e 5º), ditou uma disciplina que se dirige precipuamente à 
compatibilidade da situação jurídica de propriedade com situações não-
proprietárias, derivando de tal compatibilidade o preciso conteúdo da 
propriedade” (PREREIRA, p. 87). 
 

Reforçando esse entendimento do Jurista, o Estatudo da Cidade em seu Art. 

2º explicita que: “A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”. Observa-se que as 

políticas governamentais, na qual se insere a habitacional, têm de se pautar sempre 

pela busca do equilíbrio entre os interesses públicos e privados, ou seja, entre os 

detentores dos mais variados tipos de conhecimento e a sociedade, objetivando 

sempre o bem comum.  

A atuação do PMCMV na RMN, apesar da quantidade de oferta residencial, 

esta não se traduziu em maiores possibilidades de acesso a habitação. Em primeiro 

lugar, pelo tipo do produto final e a concentração territorial do mesmo em 

determinados bairros da cidade. Em segundo lugar, o simplismo, a falta de 

complexidade das formas urbanas e a repetição da homogeneidade vistas nos 

municípios da Área Metropolitana Funcional – Natal, Parnamirim e São Gonçalo do 

Amarante – têm sido a monotonia dos projetos residenciais, dando lugar a um 

conglomerado estereotipado que permite situá-los em qualquer parte do território. A 

fazer uso de um conceito de Font (2012) pode-se dizer que esta “insularidade”, isto 

é, os vários formatos de ilhas simbolizando os condomínios e conjuntos 

habitacionais espelhados ao longo do território, representando morfologias a parte 

das existentes nas cidades e esgarçando tecidos urbanos, contribuiu para o 

espraiamento do território metropolitano. Características como estas são dominantes 

na dinâmica do processo de urbanização capitalista verificada na atual configuração 

do território da RMN, como pode ser visto na Figura 71  e no Apêndice G. 



228 

 

 

Figura 71 : Exemplos de alguns empreendimentos de diferentes formas urbanas na 
RMN. 
 

 
Residencial Lucia Marques/Francisco Alpidio – 
Município de 
Macaíba.

 
Residencial Jardins de Extremoz I/II/III/IV/V/VI – 
município de Extremoz. 

Residencial Jomar Alecrim/Luiza Queiroz/ São 
Gonçalo I/II/III/IV/V/VI – Município de São 
Gonçalo do Amarante. 

 
Residencial Conjunto Esperança – Município de Monte 
Alegre. 

 

 
Residencial Ilhas do Atlântico/Ilhas do Caribe – 
município de Parnamirim. 

Res
idencial Monte Pascoal – Município de São José 
do Mipibu. 

Fonte: Elaboração própria, 2014. Base de Dados: Google Earth, 2014.  
 

Uma discussão surge a partir destes tipos de urbanizações que estão se 

fazendo presentes nas cidades brasileiras, bem como nas da RMN, com mais 

intensidade, nestes últimos seis anos, com a atuação principalmente do PMCMV. 

Harvey (2011)64 já discutia este assunto referindo-se aos Estados Unidos entre as 

décadas de 70 a 90, estabelecendo uma alta conexão entre desenvolvimento 

capitalista, crise capitalista e urbanização, esclarecendo que “(…) a forma de uso 

                                            
64 Em entrevista a Carta Maior no dia 17/01/2011, cujo título: “A crise capitalista também é de 
urbanização”. Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia/-A-crise-capitalista-
tambem-e-de-urbanizacao-/7/16219. Acessado em: 15 de Nov de 2014.  
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intensivo da energia exigiria muitas extensões de terra, o que criaria um estilo de 

vida de lugares dispersos”. O autor complementa sua idéia explicando em que 

medida a transformação do mercado imobiliário influiu na crise da urbanização nas 

cidades americanas: 

 
(…) Até os 80, colocar dinheiro na produção dava mais dinheiro que colocá-
lo no negócio imobiliário. A partir dali, começou-se a pensar onde colocar o 
dinheiro para obter uma taxa de retorno mais alta. Os mercados imobiliários 
e da terra são muito interessantes: se eu invisto, o preço sobe, como o 
preço sobe, mais gente investe e, então, o preço segue subindo. (…) Os 
mercados financeiros enlouqueceram nos anos 90. Se observarmos a 
participação dos distintos setores no Produto Interno Bruto dos EUA, em 
1994, o mercado acionário tinha uma participação de 50% do PIB. Em 2000, 
subiu para 120% e começou a cair com a crise das empresas pontocom. 
Enquanto que a participação do mercado imobiliário no PIB começou a 
crescer, e passou de 90 para 130% no mesmo periodo (idem).  
 

Essa discussão sobre a atuação do capital imobiliário e o processo de 

ocupação territorial resultou em uma urbanização desigual promovida pelo mercado 

imobiliário residencial que continua sendo, para os agentes como incorporadores e 

investidores, dentre outros, muito mais interessante para investimento no mercado 

imobiliário, assim como analisou Harvey. Essa urbanização desigual é vista, pois, 

como a forma mais atual da urbanização capitalista na metrópole. O processo de 

urbanização que vinha ocorrendo nas cidades americanas nas últimas décadas do 

século passado conforme foi analisado por Harvey, por exemplo, sofreu uma 

atuação do capitalismo que agiu e estabilizou uma forma de suburbanização65 

massiva através da implantação de autoestradas, pontes, viadutos, dentre outros, 

portanto, o Estado chegava primeiro que o privado, no entanto, qualquer setor do 

imobiliário poderia se instalar. Diferentemente do caso da urbanização desigual vista 

na RMN em que o privado chega antes que o Estado e direciona a infraestrutura 

implantada apenas para o setor imobiliário residencial, instalando apenas energia, 

água necessária para aquele empreendimento, drenagem dentre outros, isto é, 

condições mínimas para residir.  

Porém este não é um modelo sustentável de se construir cidades. O que se 

vê são casas a apartamentos, mas e as cidades como ficaram? Sabe-se que a rede 

                                            
65 Aqui utiliza-se no sentido mais genérico de crescimento urbano das periferias, pois essa é a 
aceitação mais tradicional tanto nos EUA como na Europa principalmente pelos principais autores 
pesquisados sobre o tema como Harvey (1980, 2004 e 2005) Dematteis (1998), Font (1997, 2004, 
2005, 2006 e 2012) e Monclus (1998). 
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de rodovias, por exemplo, é muito importante para a melhoria da produtividade e que 

a urbanização capitalista não pode funcionar sem sua infraestrutura típica: estradas, 

portos, edifícios e fábricas. A grande pergunta lançada por Harvey (2011) e que 

repito para o nosso caso local é como se constróem essas infraestruturas e em que 

medida contribuem para a produtividade no futuro?  

Essas infraestruturas existentes na RMN apresentam distribuídas de forma 

desiguais e concentradas em determinados territórios metropolitanos. Portanto, o 

modelo dessa urbanização desigual estudada nesta tese, não deu grandes passos 

para uma expansão equilibrada do território da RMN, manifestando-se 

consequências insustentáveis do processo de ocupação dos municípios, ocorrendo 

um padrão de rupturas marcado pelas irregularidades e deficiências das 

infraestruturas implantadas nas periferias metropolitanas formadas pelos municípios 

mais afastados da cidade-polo Natal. Ao passo que na porção funcional do território 

metropolitano, constituído por uma morfologia formada pela conurbação e 

transbordamento do crescimento urbano de Natal no sentido de Parnamirim e São 

Gonçalo do Amarante, respectivamente, seguiu um modelo de cidade constituída 

por estilo de vida em que a privatização dos espaços coletivos gerou uma 

hipervaloração dos locais de moradia, como é o caso dos bairros de Nova 

Parnamirim, Emaús e Planalto, no município de Parnamirim. 

Os condomínios já construídos são como pacote de edificações resultante da 

rigidez que pressupõe um zoneamento de usos entre a habitação e o sistema viário. 

O baixo nível de integração com o resto da trama urbana, o espraiamento do tecido 

urbano, a falta de equipamentos de diferentes usos, as concentradas densidades 

residenciais, o subdimensionamento do sistema viário executado de forma aleatória 

e/ou conveniente com a lucratividade do empreendedor, e a introversão das quadras 

residenciais com domínio privado, fazem destes empreendimentos do PMCMV, 

banais exercícios de composição urbana. 

Os empreendimentos do PMCMV destinados à faixa 01 de renda (até R$ 

1.600,00) se caracterizam principalmente por ofertarem maior quantidade de 

unidades habitacionais se distanciarem mais dos núcleos urbanos dos municípios. 

Destes, o Residencial Novo Monte em Monte Alegre, apresenta a densidade bruta 

mais baixa com 17 habitações/ha, assim como o Residencial Minha Santa em 

Macaíba com 29 habitações/ha e o Residencial Jardins de Extremoz 28 

habitações/ha. O que apresenta maior densidade bruta com tais características é o 
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Residencial São Gonçalo do Amarante I, II, II, IV, V e VI com 86 habitações/Ha. 

Estes empreendimentos de grandes extensões de terras formados pelo 

esgarçamento dos tecidos urbanos impedem, os deslocamentos de pedestres e 

desqualifica sobremaneira o cenário urbano.  

A leitura da espacialização do uso residencial produzido pelo PMCMV na 

RMN é feita da seguinte forma: no município de Parnamirim, se apresenta hoje o 

solo mais caro da RMN, depois de Natal. Ali estão sendo construídos condomínios-

clubes (com área de lazer e entretenimentos internos ao empreendimento), 

condomínios destinados à faixa 02 de renda (até R$ 5.000,00), além de condomínios 

de casas de padrão alto, e de porte intermediário. Os destinados à faixa 01 de renda 

(até R$ 1.600,00) apresentam tipologias conjugadas, seja por meio de casas 

unifamiliares ou de condomínios multifamiliares populares, localizando-se distantes 

das franjas periféricas de Natal-Parnamirim, e com mais frequência nos outros 

municípios como Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e São 

José de Mipibu. Para tais municípios isto é resultado direto da ação do capital 

imobiliário nessas áreas por meio de uma urbanização desigual, a qual intensifica o 

triádico de homogeneização, fragmentação e hierarquização do espaço analisado 

por Lefebvre (2000). Diante deste cenário, observa-se que os conjuntos 

habitacionais (formados pelas casas dos loteamentos), nos quais se encontra área 

de equipamento de lazer menor e com baixa qualidade no partido arquitetônico e 

urbanístico, se apresentaram mal conservados, cujos equipamentos coletivos e 

infantis se tornaram, em pouco tempo, um espaço deteriorado e com pouca 

arborização no tratamento paisagístico, Figura 72 . 



232 

 

 

Figura 72 : Imagens das áreas livres e de lazer dos conjuntos habitacionais voltados 
para a faixa 01 de renda (até R$ 1.600,00) na RMN. 
 

 
Fonte: Acervo próprio, 2013. 

 

Pela imagens acima, percebe-se a baixa qualidade dos espaços de uso 

comum presentes nestes conjuntos habitacionais do PMCMV, voltados para a faixa 

01 de renda, na RMN. Tais espaços apresentam-se inóspitos, sem atrativos e 

tampouco acolhedor aos olhos de quem passa e de quem reside próximo. Talvez 

por isso sejam tão pouco utilizados, conforme visão geral de moradores. 

As quadras aparecem isoladas entre si por sistemas viários que alcançam 

ruas de dimensões de 7m a 10m de largura, com poucas reservas de áreas verdes. 

Nas localizações onde há concentração de empreendimentos do PMCMV alcançam 

superfície que superam 1 Km de extensão de quadra, o que tem permitido grandes 

muros nas fachadas, segregando espaços internos em contato com as calçadas 

públicas e desfavorecendo o passeio de pedestres no seu entorno. Como exemplo, 

tem-se as Avenidas João Paulo II e Dr. Mario Negócio, a seguir, referentes a 

localização da concentração de empreendimentos do PMCMV inseridos no sudoeste 

do município de Parnamirim. 
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Figura 73 : Empreendimentos na Avenida João Paulo II e na Avenida Dr. Mario 
Negócio, da esquerda para a direita, respectivamente. 

   
Fonte: Acervo próprio, 2013. 

 

O cenário presente nos condomínios fechados, sejam eles horizontais ou 

verticais, também não se diferem das casas dos loteamentos. Esses condomínios 

apresentam baixa urbanidade, principalmente no seu entorno, onde são marcados 

pela violência das grades nas fachadas de prédios, dos extensos muros 

contornando o introvertido quarteirão e, a parte mais decadente, as vias urbanas que 

dirimem cada vez mais os espaços de mobilidade humana em função do uso de 

automóveis. 

Os empreendimentos voltados para a faixa 02 de renda, apresentam 

tipologias de condomínios residenciais verticais, com grande quantidade de 

equipamentos de lazer e entretenimento, com estratégia de projeto tentando 

transformá-los mais atrativos que os conjuntos e condomínios vistos anteriormente. 

Como exemplo desse tipo de empreendimento, Figura 74 , se tem o Residencial 

Jangadas e Caravelas, localizado no bairro de Nova Parnamirim. 
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Figura 74 : Equipamentos e espaços da área de lazer de um empreendimento 
voltado para a faixa 02 de renda.  Residencial Jangadas e Caravelas em Nova 
Parnamirim. 
 

  

  

Fonte: Site da Construtora MRV, 2014. 

 

Nesse empreendimento, seus espaços livres privados superam, muitas vezes, 

5.000m2, conforme exemplo do Condomínio Residencial Thisaliah, localizado no 

Planalto. Ambos os desenhos do condomínio propiciam introversão, com o 

consequente empobrecimento do seu espaço público coletivo. 
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Figura 75 : Anúncio de empreendimento destinado a faixa 02 de renda com 6.000m2 
de área de lazer. 

 

 
Fonte: Site do próprio empreendimento, 2014. 

 

O condomínio clube, divulgado pelo mercado imobiliário como o novo modo 

de morar, abrange mais os condomínios verticais de apartamentos, os preferidos 

pela faixa 02 de renda (até R$ 5.000,00) que pode pagar por uma segurança que 

implica o fechamento entre muros, quanto pelos equipamentos ofertados. Esse 

modelo, que tanto foi incorporado nos municípios da Área Metropolitana Funcional 

principalmente em Natal e Parnamirim, causa desdobramentos nas formas de 

produção dessas cidades, implicando a concepção de um novo espaço público/ 

privado em detrimento ao uso público coletivo. 

Assim reproduzem uma cultura intraurbana, espacialmente encapsulada, uma 

clonagem banalizada da realidade, carregada de artificialidade e condicionada pela 

estética do mercado sem levar em consideção o modo de vida dos contemplados. 

Quanto a esse contexto, Brandis (2014, p. 183) afirma que: 

 

No es extraño que se haya incluido en la categoria de “no-lugares” 
(RIVERA, 2011), mediante la que se estigmatizada a los ambientes 
desprovisados de personalidad, a los interiores arquitectônicos pobres en 
inventiva, fríamente funcionales, adaptados a un gusto medio tendente a lo 
ramplón, repetitivo, y capaces de convertir cualquier lenguaje arquitectônico 
en una caricatura de sí mesmo. (idem). 
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Assim, para os empreendimentos voltados a faixa 02 de renda, o espaço 

público se reduz ao espaço residual entre o construído e o sistema viário e/ou 

edificação vizinha, resultando mais um espaço livre que de uso público. Os espaços 

entre os blocos de apartamentos e residências, vazios e pouco utilizados, e os 

espaços livres perimetrais aos condomínios e loteamentos, lindeiras com as vias 

apresentam escasso ou nulo tratamento paisagistico, como foi visto antes na Figura 

73. Nessas condições nenhum dos empreendimentos voltados a faixa de renda até 

5.000,00, os quais apresentam tipologias de condomínios verticais de apartamentos 

cumpre como espaço para disfrute de seus vizinhos fora das áreas condominiais.  

A ausência de espaços públicos como lugar de encontro entre os moradores 

é atenuada, em partes, com os equipamentos de uso coletivo, nos casos dos 

condomínios de casas e de apartamentos de pequeno porte, pela presença de 

piscinas, playground, salão de festas e bancos de praças. Nos condomínios clubes, 

como no caso exemplicado do Condomínio Residencial Thisaliah, acrescentam-se 

além desses equipamentos supracitados outros que foram incorporados aos novos 

modos de vida da comunidade, como: salas fitness, salas de ginásticas, 

brinquedotecas, espaços gourmet, salas de vídeos games, sala de jogos de mesa, 

dentre outros. Se trata de um desenho residencial, fechado ao exterior por muros e 

portões, que não contam com a possibilidade de introduzir comércios a pé nas ruas 

próximas que atendam a esse público de usuários. Neste caso, muitas vezes, 

iniciam-se ocupações irregulares no espaço público por vendedores ambulantes 

próximos aos condomínios, como é o caso do Condomínio Residencial América II, 

Residencial Iderval Medeiros destinado a faixa de renda até R$ 1.600,00, Figura 76 . 
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Figura 76 : Instalação de vendedores ambulantes no entorno de empreendimento do 
PMCMV em Parnamirim/RN. 
 

 

Fonte: Acervo próprio, 2014. 
 

Foi observado que o principal problema da urbanização desigual promovida 

pelo capital imobiliário residencial na RMN não tem sido a escassez do solos 

urbanos produzidos para a instalação das habitações, senão a desigualdade na sua 

distribuição. Acrescido a esse problema está o mercado imobiliário que contribuiu 

para extender por todo o corpo social o problema da especulação imobiliária. Esta, 

gerenciada por agentes no controle das frações do capital disponivel, ofertou a 

venda de milhares de unidades de moradias para revender, não para habitar, 

unicamente com o intuito de obter um benefício imediato, concretizando aos modos 

do sistema capitalista, uma urbanização desigual que gerou desdobramentos no 

território metropolitano, configurando a dispersão e a fragmentação dos seus tecidos 

urbanos.  

O cenário mostra que o preço das habitações ainda continuam altos, se 

comparado às áreas onde a concentração dos empreendimentos foram mais 

representativas como Planalto, cujo m2 é em média de R$ 3.500,0066, preço similar 

ao bairro de Nova Parnamirim. Constata-se que mesmo pagando por um preço alto, 

ocorreu, em alguns casos, o estrangulamento financeiro e operativo dos promotores, 

que os impediu cumprir os planos de negócio, como é o caso da construtora MRV 

                                            
66 Conforme valor médio de mercado do m2 referente a apartamento tipo de dois quartos e uma vaga 
de  garagem de acordo com o Portal Zimp Imóveis da Infomoney disponível em 
http://zimp.infomoney.com.br/, acessado em Agosto de 2014. 
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Engenharia. Esta empresa atua no mercado imobiliário do PMCMV e já respondeu 

por vários processos67 devido se vencer os prazos de entrega dos primeros 

apartamentos vendidos. Não resta dúvida que o marco institucional do PMCMV fez 

do negócio construtivo-imobiliário a verdadeira indústria nacional, pois os benefícios 

oferecidos e os subsídios atingidos pelas faixas de renda contempladas 

desencadeou um “tsunami de obras”, conforme denomina BRANDIS (2014, p. 188). 

É nítida a tendência da delimitação dos setores do Sistema Urbano 

(integrado, em continuidade, segregado e disperso) explicitados no item anterior, e o 

espraiamento do território metropolitano a partir da cidade-polo Natal na direção das 

áreas periféricas dos municípios da RMN, acompanhada pelo processo de 

fragmentação do tecido urbano seguido da lógica ocupacional da urbanização 

desigual promovida pelo capital imobiliário residencial e consequentemente do valor 

do solo baseado na localização com relação a todas as variáveis aqui analisadas, 

conformando o território metropolitano ilustrado na Figura 77. 

                                            
67 Conforme publicado em 31 de janeiro de 2011  no site de Genason Fonseca Advogados 
Associados. Outras notícias a respeito da MRV podem ser vistas, em jornais locais, conforme matéria 
publicada no Jornal de Hoje, no dia 06 de maio de 2013, onde divulga um balanço das reclamações 
registradas no Procon estadual, em 2012, coloca duas construtoras no topo da lista da reclamação de 
consumidores: MRV e a Ancona. Juntas, de acordo com levantamento apresentando pelo diretor do 
órgão, Araken Farias, elas somam 320 queixas. A maioria dos consumidores protesta contra o atraso 
na entrega de obras e cobranças indevidas. A MRV Engenharia Ltda aparece em primeiro lugar na 
lista com 186 reclamações. As duas empresas chegaram a ter as atividades suspensas no Rio Grande 
do Norte, mas conseguiram retomar as comercializações de unidades depois de liminares. 
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Figura 77 : Representação da conformação atual da RMN.     
  

 
Fonte: Elaboração própria. Base de Dados: Observatório das Metrópoles (2007) e CEF (2014). 
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Constata-se, como era de se esperar, que o setor mais integrado é a cidade-

polo, Natal. É nele que se concentra a parte mais funcional da RMN, onde há 

presença dos eixos radiais formado pelas principais rodovias, BRs, ferrovias, 

concentração de corredores turísticos, industriais e de serviços, Figura 77 .  

 Nas áreas periurbanas estão os setores em continuidade, constituído pela 

conurbação entre Natal e o município de Parnamirim, e pelas áreas de 

transbordamento entre Natal e os municípios de São Gonçalo do Amarante e de 

Extremoz os quais encontram-se na zona de transição entre setores integrados e 

segregados; se distanciando cada vez mais dos núcleos urbanos e dos setores em 

continuidade estão os setores segregados que contribuiram para o espraiamento do 

território e a interiorização da urbanização metropolitana. Encontram-se também os 

setores dispersos, que se configuram por suas grandes distâncias aos eixos, às 

áreas urbanizadas, sem ocorrer, portanto, articulação metropolitana com os centros 

de serviços e de comércio centralizados na cidade-polo, Natal.  

Observou-se que a RMN apontou para um cenário de mudanças com 

redefinição de conteúdos urbanos resultados do desenvolvimento desigual e com a 

expressividade no processo de hierarquização dos espaços fundado de acordo com 

as necessidades da reprodução político-econômica articulando “redes superpostas”, 

conforme denominou Carlos (2006, p.75) para o caso de São Paulo. Mas a extensão 

no momento atual dos espaços desintegrados, no caso da RMN, produziu uma 

imensa periferia metropolitana, na qual as formas do território foram resultantes da 

ação da dinâmica imobiliária em busca da reprodução continuada do capital exigindo 

novas estratégias de mercado, que correspondesse a “uma dialética que se desloca 

do tempo para o espaço” (idem).  

No processo de ocupação e formação na RMN essas novas formas se deram 

associadas à concentração de atividades econômicas e infraestrutura urbana, 

juntamente com a produção de espaços residenciais que apontou para os lugares de 

desintegração/integração e reforçou o papel da metrópole com hierarquia espacial 

altamente excludente. Quanto à dinâmica imobiliária residencial, esta foi apoiada na 

homogeneização dos tecidos urbanos constituídos por unidades com tipologias 

arquitetônicas repetitivas e uma inserção distante dos núcleos urbanos principais e 

com carência e distribuição de infraestrutura, gerando um processo de fragmentação 

espacial. Observou-se a produção de uma periferia metropolitana como o lugar de 
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concentração das famílias de baixa renda por meio do deslocamento por parte do 

capital imobiliário, em busca da diminuição dos custos de produção habitacional, 

seja em terrenos mais baratos, malha viária descontínua, ou com escassa 

infraestrutura; isso porque o processo expandiu-se no espaço em busca de melhores 

condições de realização do lucro.  

De acordo com a pesquisa de Natal (2007a) o avanço e a formação da 

periferia metropolitana têm ocorrido sem comunicação entre os municípios e sem a 

presença intercessora de instâncias já oficializadas e com alcance metropolitano, a 

exemplo do Conselho Metropolitano de Natal e do Parlamento Comum da Região 

Metropolitana de Natal. O que se viu foi a ausência de governança diante da falta de 

ações conjuntas para solucionar problemas de interesse coletivo. Essa pesquisa 

esclareceu que a continuidade da inserção de municípios na RMN, sem critérios de 

maior relevância, revelou a fragilidade na gestão de âmbito metropolitano. 

Em um primeiro momento de avaliação entre descontinuidade territorial e 

continuidade espacial da RMN, observou-se uma tendência à composição de 

morfologias urbanas definidas pela descontinuidade territorial, uma vez que foi 

incontestável que houve, nas últimas duas décadas, a expansão de itens da 

infraestrutura básica como sistema viário, fornecimento de água, captação de 

esgotos, redes de telefonia, televisão e internet, tanto na escala intraurbana, como 

na escala inter-regional68, o que garante a “integração espacial metropolitana”.  

Porém, fazendo uma análise mais cautelosa, em termos de acesso aos meios 

necessários à promoção de integração espacial, esta se deu de forma desigual no 

âmbito de nossa sociedade, a partir do momento em que a grande maioria não 

dispõe de veículos próprios e contam com um sistema de transporte sem qualidade 

e inoperante, no caso da RMN; quanto ao acesso a telefonia, por exemplo, ampliou-

se muito mas há um custo para seu uso; a disponibilidade de microcomputadores 

está longe de se generalizar, realidade também presente na  maior metrópole do 

Brasil – São Paulo, conforme analisa Sposito (2007). Diante deste contexto, 

                                            
68 Estas duas escalas, conforme Sposito (2007, p. 18) “implicam, sempre, em um nível de 
generalização, pois, atualmente, são enormes as dificuldades de se reconhecer empiricamente ou se 
distinguir conceitualmente, a nítida diferença e separação entre o nível intra e o interurbano”. Villaça 
(2004) dá uma maior precisão a tais escalas esclarecendo que: a intraurbana está no nível de 
consumo, e a regional, aqui entende-se por inter-regional, está no nível de produção. Para esta tese 
esta considerando a intraurbana a escala mais micro, na esfera da Área Metropolitana Funcional, e a 
inter-regional, a escala mais macro, incluindo todos os municípios da RMN.  
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constatou-se que, o acesso aos meios que proporcionariam a integridade espacial 

foi reconhecidamente seletivo e resultou em uma descontinuidade territorial com 

desdobramentos nas relações socioespaciais e nas possibilidades de convívio entre 

os diferentes.  

Assim, “o conteúdo da urbanização estaria subordinada ao momento da 

reprodução em que novas possibilidades/necessidades de realizar a acumulação 

despontam no horizonte produzindo um ´novo espaço` e recolocando a urbanização 

em outros termos”, (CARLOS, 2006, p. 84). Diante deste contexto tornou-se 

imprescindível o entendimento do processo de urbanização que incidiu sobre o 

espaço metropolitano ao longo das últimas décadas na RMN. Levando em 

consideração o aprofundamento das desigualdades impostas pelo desenvolvimento 

da urbanização capitalista e suas contradições assentadas por sua atuação por meio 

do capital imobiliário no espaço urbano.  

Quando se tratou de urbanização, a questão da metropolização, todavia, se 

impôs em razão do número crescente das regiões metropolitanas. Portanto, sua 

investigação pareceu primordial para a demarcação da configuração mais precisa às 

atuais tendências da urbanização e as morfologias espaciais resultantes na RMN. 

Assim, em se tratando da realidade da RMN, esta investigação e discussão sobre 

metropolização vêm sendo desenvolvida pelo Núcleo Local do Observatório das 

Metrópoles, o qual constatou que a RMN se caracterizava como uma “metrópole em 

formação”69, segundo estudos sobre a análise da sua estrutura social com foco nos 

dados do Censo do IBGE de 2000 (CLEMENTINO; PESSOA, 2009a) e que 

atualmente, se considera como “área urbana metropolizada” conforme Clementino 

et. al. (2015, p. 420) .  

Constatou-se que dentre os processos territoriais de mudanças nos seus 

tecidos, a dispersão urbana juntamente com extensificação da urbanização dos 

municípios da RMN foi o que mais predominou no histórico de sua constituição da 

Região Metropolitana comprovada pela intensificação das relações entre o urbano e 

                                            
69 Para (CLEMENTINO; PESSOA, 2009a) refere-se a um aglomerado urbano não propriamente 
metropolitano com sinais visíveis de um processo de metropolização definido por dois movimentos: 
um físico, de expansão da malha urbana, configurando um espaço urbanizado interligado e nucleado 
por Natal, ainda com muitos vazios; outro, socioeconômico e político-administrativo (mesmo que 
formal), em que se articulava um conjunto de atividades alavancadas mutuamente (produção, 
consumo, habitação, serviços, turismo e comunicações), atando a cidade do Natal aos municípios do 
entorno e conferindo a essa área certa sinergia. 
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rural que vem acontecendo em processos de ocupações continuadas, que o próprio 

desenvolvimento capitalista de produção concebeu. Isto é, a adaptação do seu 

espaço urbano à lógica do mercado imobiliário configurou-se, pois, como um dos 

principais fatores que caracterizaram o seu processo de urbanização, fundamentado 

em investimentos públicos, alguns deles citados por Clementino e Ferreira (2015, p. 

25) como provocadores de “mudanças expressivas na dinâmica econômica e 

territorial do estado do Rio Grande do Norte e da Regiao Metropolitana de Natal”, 

quais sejam: 

A duplicação da BR-101 entre Natal e Recife, a construção da ponte sobre o 
rio Potengi, que liga o litoral sul ao litoral norte de Natal – denominada 
“Ponte de Todos Newton Navarro” – e a construção e melhoramento da 
rede viária, de abastecimento d'água e de esgotamento sanitário nas 
principais cidades do RN, ademais dos investimentos no setor produtivo 
apoiados pelo Programa Governamental de Apoio ao Desenvolvimento 
Industrial – PROADI, e os recursos injetados para impulsionar e 
aprovisionar a atividade turística (do PRODETUR I e II, do PAC, do 
aeroporto em São Gonçalo do Amarante e da Copa do Mundo de 2014).  

Outros processos territoriais viu-se em evidência marcando a desigualdade na 

RMN como a extensificação e a intensificação. Nas áreas centrais dos municípios 

como Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante há presença de intensificação 

da urbanização, em se tratando da escala intraurbana enquanto que no restante do 

território, especialmente nas periferias metropolitanas, onde aconteceram 

manifestações mais fragmentadas observou-se a presença da urbanização 

extensiva. Neste último processo a dinâmica da urbanização da RMN se enquadrou 

levando em consideração a escala inter-regional tendo em vista o seu território 

fragmentado e articulado com os municípios metropolitanos dependentes da cidade-

polo Natal, principalmente, por meio da relação de atividades econômicas e da força 

de trabalho.  

Foi importante resgatar o enquadramento já mencionado por Vasconcelos 

(2013) aos processos que se relacionavam com indivíduos como a exclusão social; 

aos processos relacionados ao espaço como desigualdade social, dispersão e 

fragmentação; até processos relacionados ao indivíduo e ao espaço – periferização 

e segregação. A dinâmica de urbanização, no caso da RMN, se manifestou mais 

fortemente em se tratando da produção de imóveis residenciais, atualmente 

impulsionado pela política habitacional – o Programa Minha Casa Minha Vida. Viu-se 

na literatura que a localização da população de baixa renda na cidade está 

intimamente associada às condições precárias do espaço urbano, que foi verificado 
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na forma de acesso à terra e na carência de oferta de serviços públicos, formando 

espaços de vivência desiguais em relação a outras áreas da cidade. Foram nas 

áreas periféricas, carentes de tudo ou quase tudo, que se encontraram a falta de 

acesso aos itens da estrutura urbana relacionados principalmente a infraestrutura. 

Constatou-se que esse acesso foi dado pela capacidade de renda solvável do 

comprador que está inserido nessa dinâmica imobiliária residencial.  

A saber que, no processo de configuração da urbanização desigual que está 

sendo promovida pelo capital imobiliário destinado ao uso residencial, houve um 

modelo explicito global: verificou-se que quem o realizou foi o mercado e seus 

agentes imobiliários (incorporadores, construtores, imobiliárias dentre outros) tendo 

em conta oportunidades de acessibilidade, localização e características da 

propriedade do solo urbanizável. Notou-se que o resultado desta urbanização 

materializado no território foi o processo de desigualdades socioespaciais presentes 

desde o processo de ocupação promovido pela política habitacional70 do BNH 

originadas pela distância entre zonas e atividades, pela ocupação exponencial do 

território urbano e litorâneo, sendo este iniciado pelo imobiliário turístico, Quadro 6 . 

                                            
70 Vale ressaltar que para esta tese e com base na análise morfológica que aqui está sendo 
desenvolvida, as produções da política habitacional dos IAPs demonstraram pouca 
representatividade na contribuição do esgarçamento no tecido urbano de Natal devido ter sido 
instalada concentradamente. Porém, vale ressaltar que suas ações serviram como antecedentes para 
justificar a hierarquização do espaço urbano por grupo social na cidade de Natal. 
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Quadro 6 : Modelo explicativo dos processos e das características presentes nos tecidos urbanos resultantes da atuação da 

urbanização desigual na (re) configuração da RMN. 

 

Áreas de atuação  Como se 
configura na 
RMN 

Quanto aos 
Sistemas 
Urbanos 

Características da 
ocupação 

Processos entre 
Espaço e Indivíduos* 

Processos de 
Urbanização 

Natal Formaçao da 1ª 
Coroa 

Integrado Centralidade de 
atividades comerciais e 
de serviços. 

Desigualdades 
socioespaciais 

Intensificação da 
Urbanização  

Inicia-se em Nísia Floresta e 
segue até Ceará-Mirim e 
Maxaranguape 

Formação da 2ª 
Coroa – Formato 
linear que 
acompanha toda 
a costa litorânea 

Transita por 
todos os setores 

Atuação do imobiliário 
turístico, ocupação por 
segunda residência na 
faixa litorânea. 

Periferização litorânea Extensificação da 
Urbanização na Orla 
Litorânea  

Área Metropolitana 
Funcional – Natal, 
Parnamirim e São Gonçalo 
do Amarante 

Formação da 3ª 
Coroa 

Em continuidade Conurbação entre Natal 
e Parnamirim; 
Transbordamento entre 
Natal e São Gonçalo do 
Amarante. 
 

Desigualdades 
socioespaciais e 
periferização 

Periferização da 
urbanização 

Extremoz, São Gonçalo do 
Amarante, Macaíba, São 
José e Nísia Floresta 

Segregado Espraiamento do 
território interiorizando a 
urbanização 
metropolitana e 
polarização regional da 
cidade-polo Natal 

Segregação e 
fragmentação  

Interiorização da 
urbanização na RMN 

Restante da RMN Disperso Território com 
ocupações dispersas  

Segregação e 
Dispersão  

Urbanização dispersa 

Fonte: Elaboração própria, 2015. Nota: * Conforme definições de Vasconcelos (2013). 
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Todas essas dinâmicas de urbanizações atuaram em diferentes etapas e se 

configuraram em distintos arranjos espaciais que resultaram na forma atual da 

configuração espacial da RMN e em seu processo de metropolização sob influência 

direta da urbanização capitalista promovida pelo capital imobiliário residencial por 

meio de uma modalidade peculiar de produzir e estruturar o espaço urbano. 

Enfim, a este processo a autora desta tese denominou de Urbanização 

Imobiliária Residencial  diante de todas essas características e confirmação de 

transformação dos tecidos urbanos vistos sob a ótica da RMN, cuja definição se 

resume como sendo:  

 

Processo que consiste no uso e na apropriação do território a partir da 

produção capitalista de atividades imobiliárias residenciais, sobretudo 

quando esta se manifesta em grande escala e se configura por meio de 

formas específicas de tecido urbano.  
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7 CONCLUSÕES 

 

A análise da atual configuração da Região Metropolitana de Natal a partir da 

dinâmica imobiliária residencial e dos fenômenos territoriais que dela resultaram, 

apresentou-se desde o início da escolha do tema como um trabalho de possível 

elaboração. Apesar de uma pesquisa de campo extensa, que perdurou entre 

Fevereiro de 2011 a Junho de 2014, e com considerável dinamicidade da 

urbanização e dos contextos sócio-econômicos dos municípios analisados, foi viável 

extrair, dos dados obtidos e das metodologias adotadas, um modelo explicativo de 

configuração territorial da RMN. Os resultados obtidos abriram diversificadas 

possibilidades de cruzamentos que não se esgotam nesta tese. Outros tipos de 

relações ainda podem ser trabalhados e empregados em estudos futuros. 

Nesse contexto, esta pesquisa se propôs entender a lógica ocupacional e o 

processo de espraiamento da expansão urbana por meio da produção recente de 

moradias no espaço urbano. Em outras palavras, este trabalho investiga como a 

urbanização promovida pela dinâmica imobiliária residencial se materializa na (re) 

configuração da RMN, as formas e os fenômenos territoriais que se evidenciam 

deste processo de ocupação do solo metropolitano e como a intensidade da 

produção habitacional via Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) se insere no 

redesenho da atual estrutura física da RMN. A estruturação do trabalho foi formatada 

a partir dessas questões, que dominam e relacionam os temas tratados na tese onde 

é feito um breve panorama sobre definições que estão interligadas e articuladas com 

as estruturas das cidades e a produção dos novos espaços urbanos, dinâmicas 

urbanas, e os processos territoriais, inicialmente num enfoque teórico-conceitual, 

mas também da revisão da literatura pertinente a partir de pesquisas e outros 

trabalhos acadêmicos sobre os temas afins. 

O tema produção do espaço urbano foi visto levando em consideração à 

abordagem das localizações, sua constituição e os seus movimentos do espaço e 

dos processos de urbanização e crescimento da cidade capitalista. Para isso foram 

selecionadas algumas definições a fim de explicitar o que se entende por 

urbanização e de averiguar os processos territoriais relacionados. Considerando-se 

as limitações de uma tese de Doutorado, não foram aprofundados, no presente 

trabalho, assuntos também relevantes como o valor do solo urbano, a verticalização 
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e os papéis dos agentes produtores do espaço, porém pretende discuti-los em 

trabalhos acadêmicos posteriores, que serão frutos dos desdobramentos dessa tese.  

Outro tema abordado foi a dinâmica urbana realizada a partir da análise de 

diferentes autores. Como destaque se tem a explicação de Harvey (2004) sobre as 

condições geográficas desiguais responsáveis por determinar padrões desiguais da 

dotação de recursos em função das vantagens de localizações, o que se associa 

diretamente ao processo resultante da urbanização promovida pelo imobiliário 

residencial. 

Em se tratando dos processos e formas socioespaciais expressas nos 

municípios, foram identificados para o caso da RMN, aqueles relacionados à 

urbanização e ao espaço e indivíduos. Quanto à urbanização, identificou-se os 

processos como intensificação e extensificação urbana, periferização e urbanização 

dispersa. Dentre eles, estão os relacionados ao espaço e indivíduos destacando-se 

a dispersão, segregação, fragmentação, desigualdades socioespaciais e 

periferização. Ressalta-se a importância do trabalho de Vasconcelos (2013) 

referente a tais definições.  

O que diz respeito às características da ocupação foi analisada a relação 

entre as áreas estratégicas de produção habitacional atual e a centralidade de 

atividades comerciais, de serviços e turísticas. Outro ponto abordado foi a 

transformação espacial fruto da produção do BNH e do mecanismo imobiliário 

turístico. Fenômenos como conurbação e transbordamento, espraiamento do 

território e dispersão, além da relação entre os corredores metropolitanos, motores 

de crescimento, foram vistos sob a ótica da dinâmica de expansão urbana dos 

municípios, a existência de infraestrutura e a espacialização das camadas de renda 

da população ao longo da Área Metropolitana Funcional. Ao final, analisou-se a 

relação entre as áreas produzidas e os tecidos urbanos que permitiu estabelecer 

quatro tipos de setores – integrados, em continuidade, dispersos e segregados. 

A interpolação de todos esses temas com o contexto da RMN e da Área 

Metropolitana Funcional compôs a última parte da tese. Foram separadamente 

descritos e analisados qualitativamente sobre a atuação da urbanização desigual 

produzida pela atuação PMCMV na RMN. Isso resultou em um modelo explicativo de 

diagnóstico sobre como está materializado no território metropolitano os efeitos 

dessa urbanização, construído através dos dados da CEF, do INPE, do IDEMA, do 

Núcleo do Observatório das Metrópoles, da SEMURB/Natal e das outras Secretarias 
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Municipais de Licenciamento Urbanístico, e em alguns casos, Urbanístico e 

Ambiental, simultaneamente, presentes na RMN. Acrescenta-se a esses dados a 

experiência do estudo de caso concreto realizado na cidade de Barcelona/Espanha 

na qual foi desenvolvido o Estágio de Doutorado Sanduíche pela autora da tese.  

Diante dessa conjuntura e levando em consideração o aprofundamento das 

hipóteses, constatou-se, nesta pesquisa, que a atual dinâmica imobiliária residencial 

promovida por ações do Estado e agentes promotores do solo urbano vêm 

configurando o processo que aqui se denominou de “Urbanização Imobiliária 

Residencial” na RMN. Tal processo é a forma mais atual da urbanização capitalista 

caracterizada por ser pontual e restrita, com diferenças em relação ao acesso à 

infraestrutura urbana onde o Estado agencia a promoção pública de infraestrutura 

favorecendo a mercantilização da cidade e promovendo o poder de apropriação do 

espaço pelo mercado através da lógica ocupacional capitalista, conforme visto por 

Harvey (2004). Essa relação de poder reproduziu desigualdades socioespaciais, 

entendida aqui a partir da definição de Vasconcelos (2013), e aguçou o acionamento 

de um mercado de terra na RMN.  

Algumas particularidades são observadas com relação a essa urbanização na 

RMN: a promoção de um crescente processo de periferização residencial com um 

claro predomínio da baixa densidade e de habitação unifamiliar nos municípios da 

RMN institucional que se distanciam de sua cidade-polo, principalmente no eixo 

norte representado por Ceará-Mirim e, sul pelos municípios de Vera Cruz, Monte 

Alegre, São José do Mipibu e Nísia Floresta.  Nos casos dos municípios da Área 

Metropolitana Funcional, observou-se que seus tecidos urbanos apresentaram 

predominância de tipologias com alta densidade e habitação multifamiliar. Outra 

particularidade é a fragmentação dos tecidos metropolitanos vista a partir da 

morfologia resultante das inserções urbanas dos empreendimentos do PMCMV, a 

qual indicou o surgimento de “insularidades” definidas por Font (2012) que 

conformam o território espraiado e descontínuo, gerado tanto por processos como a 

extensificação conceituada por Monte-Mor (1994) e a dispersão urbana definida por 

Vasconcelos ( 2013) como pela intensificação dos processos de urbanizações 

imobiliárias residenciais; aqui a forma de morar, representada por grandes 

empreendimentos condominiais, principalmente, constituídos por quarteirões 

introspectos, com a privatização dos espaços de lazer coletivo e a falta de 

urbanidade do seu entorno, indica uma frequente produção espacial na RMN, onde 
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os aspectos morfológicos geram desigualdades socioespaciais no território 

metropolitano. 

Assim onde há área urbanizada, essas se voltam para maior procura de lucro 

e maximização do uso do solo, favorecendo tipologias verticais voltadas para família 

com faixa de renda próxima a 6 Salários Mínimos (SM) produzindo em geral, áreas 

mais concentradas e compactas nas faixas periurbanas da Área Metropolitana 

Funcional. Onde tem solo urbano para ser parcelado, distante dos núcleos urbanos, 

se instalam tipologias horizontais que se voltam para famílias com renda até 3SM. 

Resultando na existência de amplas áreas de dispersão ocupadas e caracterizadas 

por baixa densidade. 

O cenário materializado por essa dinâmica territorial resultante da atual 

produção habitacional de moradia configura, no território metropolitano, processos 

como a dispersão urbana que se apresenta com a predominância de morfologias 

bastante heterogêneas e a formação de tecidos urbanos fragmentados e 

desarticulados em relação a trama urbana das cidades já existentes. Isso comprova 

a ação feroz deste processo de urbanização gerado pela ação capitalista de 

produção do espaço em busca de acumulação de capital que fez presente nas 

cidades estadunidenses, herdadas pelas metrópoles brasileiras e consolidada no 

território da RMN.  

Foi observado que esta fragmentação do território juntamente com a 

espacialização dos setores por meio da descentralização progressiva de 

urbanizações decorrentes da dinâmica imobiliária residencial representadas por 

tipologias de conjuntos habitacionais (casas de loteamentos) e condomínios 

fechados (verticais e horizontais) foram desencadeadas por processos anteriores 

induzidos pela política habitacional do BNH – que em sua atuação no território da 

cidade-polo favoreceu a hierarquização socioespacial – e, pela produção imobiliária 

vinculada ao turismo – que promoveu o esgarçamento dos tecidos urbanos dos 

municípios litorâneos da RMN. 

A dinâmica de mercado imobiliário residencial voltada, principalmente, para 

as camadas mais altas indica que as áreas com tecido urbano isolado adquirem 

autonomia, tendo sua própria infraestrutura, seus serviços e espaços de uso 

comum. Tentou-se entender a lógica da reprodução destes condomínios, e a partir 

daí pode-se dizer, com base em estudos de Reis (2006) que, sem infraestrutura e 

serviços, não há descentralização. Como estes não puderam ser oferecidos pelos 
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poderes públicos em áreas privadas, no nosso caso metropolitano, foram buscados 

por intermédio de ação coletiva, pelo regime condominial privado. Diante desse 

cenário, deve-se reconhecer que, ocorreu a transferência de responsabilidade do 

público para o privado uma vez que este último chegou na frente, em alguns casos, 

promovendo a implantação de infraestrutura básica para o funcionamento mínimo 

dos empreendimentos ofertados pelo atual capital imobiliário. O que dependeu da 

ação pública, essas infraestruturas ficaram, muitas vezes, a desejar, especialmente 

nos casos de empreendimentos voltados para as famílias com renda até 3 SM. Foi 

visto nesta pesquisa que nas localidades onde estão inseridos os empreendimentos 

ofertados por esse mercado há deficiência e/ou inexistência de infraestrutura urbana 

principalmente nos quesitos drenagem, esgoto e lixo. Em contrapartida, o item 

Iluminação pública foi o mais presente no entorno dos domicílios da Área 

Metropolitana Funcional, investigados com base nos dados do Censo 2010. 

Constatou-se que a infraestrutura muitas vezes é precária e, em alguns casos, 

inexistente principalmente onde há concentração de famílias de baixa renda. Na 

RMN, como um todo, a infraestrutura é sem qualificação, independente do poder 

aquisitivo dos usuários das áreas. 

Por meio da atuação do capital imobiliário residencial, observou-se a 

construção de empreendimentos ocupando os vazios urbanos de bairros já 

constituídos na RMN. Apontou-se para uma forma de ocupação peculiar 

caracterizada pela “mistura de renda”, isto é, observa-se que os empreendimentos 

implantados na Área Metropolitana Funcional, que foram destinados a renda mais 

alta, estão localizados nos bairros já consolidados, porém é onde há predominância 

de baixa renda (0-3 SM), no entanto, devido as características das novas tipologias 

residenciais ofertadas pelo mercado imobiliário se voltarem para o lazer privado e o 

enclausuramento dos moradores dentro do condomínio, percebe-se a falta de 

integração social entre os moradores do condomínio e a vizinhança revelando uma 

área com baixa urbanidade. 

Diante dessa conjuntura, o papel do poder público foi fundamental como 

instrumento da acumulação capitalista, pois criou condições para reprodução do 

capital que não poderiam surgir apenas na ótica do mercado, reforçando a noção de 

que a produção do espaço urbano se faz de forma coletiva e sua apropriação se faz 

de forma privada, diferenciada e seletiva. Pode-se dizer também que o processo de 

segregação espacial se deu de maneira impositiva pelo mercado imobiliário 
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principalmente para as famílias de baixa renda. As moradias produzidas pelo capital 

imobiliário residencial atual não estão inseridas urbanisticamente de forma 

adequada aos modos de vida e às necessidades cotidianas desses setores 

populares. A cultura popular de produzir e transformar as cidades é ativa e as 

pessoas vão modificando as suas edificações, os espaços domiciliares e públicos, 

segundo suas necessidades individuais e coletivas, e o que era formal para os 

padrões urbanos vai sendo transformado e classificado como áreas de habitações 

de informalidade urbanística. As famílias com renda próxima a 6SM foram as mais 

favorecidas pelo mercado, por este ofertar opções de morar mais próximos dos 

núcleos urbanos e das áreas centrais, e consequentemente dos serviços, atividades 

comerciais e estrutura urbana, conforme visto nos munícipios da Área Metropolitana 

Funcional.  

Percebeu-se que as grandes distâncias presentes entre os empreedimentos 

ofertados pelo mercado atual e o núcleo central dos municípios da RMN fragiliza a 

articulação metropolitana. As localizações dos empreendimentos e as 

características do entorno nos faz antever a disposição e a expansão de um 

território metropolitano, configurado de forma desigual e hierarquizado, condicionado 

pela vulnerabilidade socioespacial ditada pela renda solvável que cada morador 

apresenta. Na falta de uma economia metropolitana, que seja representativa, essa 

expansão não se justifica por uma alteração da força de trabalho, impedindo custos 

do movimento pendular, mas pela necessidade de reprodução, por parte da 

dinâmica imobiliária residencial, de novos eixos de expansão, mantendo aquecidos 

os preços e a produção de imóveis em áreas estratégicas conforme o interesse dos 

agentes investidores. Essa lógica de mercado busca cada vez mais o solo não 

qualificado urbanisticamente para a reprodução do capital e tem se mostrado como 

mais um agravante para o processo de dispersão dos tecidos urbanos da RMN. 

Em se tratando do processo de metropolização, ressalta-se que a ausência 

de maior articulação metropolitana dificulta o compartilhamento de políticas 

setoriais; particularmente aquelas que poderiam repercutir na abertura de caminhos 

e soluções sociais e urbanisticamente mais sustentáveis que passem por um novo 

padrão de cidade diferentemente das soluções dos modelos que estão encrustadas 

no território da RMN. De acordo com Capel (2013), trata-se de desenhar novas 

políticas dirigidas para alcançar os objetivos de qualidade de vida e sustentabilidade 

urbana.  
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Para os municípios da RMN a integração à dinâmica metropolitana se 

mostrou heterogênea e limitada. Isso evidenciou o perfil desigual da inserção dos 

municípios na realidade econômica, social e demográfica das respectivas unidades. 

Já apontava nos estudos do Núcleo Local do Observatório das Metrópoles 

constatado aqui nesta pesquisa principalmente na Área Metropolitana Funcional de 

Natal, onde o valor do solo urbano é diferenciado à medida que vai se espraiando 

pelo território metropolitano e se afastando da cidade-polo. Município como Natal, 

detém a concentração de estrutura econômica, prestação de serviços e comércio 

especializados, mas também Parnamirim que se consolida como uma cidade de 

instalação de indústria e de comércio em atacado, consequentemente, são dois 

municípios que detêm valores fundiários mais altos na RMN. Ressalta-se que os 

empreendimentos localizados nos bairros periféricos de Parnamirim apresentam 

preços de imóveis similares aos de São Gonçalo do Amarante; enquanto que o 

bairro de Nova Parnamirim no município de Parnamirim assemelha-se ao bairro 

Planalto em Natal, com uma média de R$ 3.500, 00 o m2 de uma obra de padrão 

mediano, conforme visto. 

Quanto à atuação do PMCMV, esse delegou ao mercado a solução 

urbanística, ou seja, não deu a devida importância às questões urbanas e fundiárias. 

Nesse programa faltou a sensibilização referente à adoção de medidas que 

efetivassem a função social da propriedade, tal como previsto na Constituição 

Brasileira, sobretudo por meio da regulação pública do solo urbano e da 

implementação dos instrumentos previstos no Estatuto das Cidades, visando por 

exemplo: a) a imediata destinação de imóveis públicos, vazios e subutilizados, para 

a habitação de interesse social; b) o combate a especulação imobiliária, a 

subutilização de terrenos vazios e a captura da valorização fundiária, decorrente dos 

investimentos públicos, para fins de fomentos para a habitação de interesse social, 

contribuindo todos estes instrumentos e diretrizes para uma cidade com distribuição 

equitativa de infraestrutura, equipamentos e serviços. É importante lembrar que ao 

ser uma necessidade social, a moradia não deve ser tratada como uma mercadoria, 

ou seja, o acesso à moradia digna e aos serviços urbanos não tem que estar 

subordinado à capacidade de pagamento das pessoas, e ninguém pode explorar 

lucrativamente o acesso fundamental a esses bens essenciais e constitucionais. 

Os agentes promotores do crescimento urbano metropolitano sempre 

procuraram maximizar os ganhos por meio de operações especulativas, resultando 
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no modelo de provisão mercantil da moradia que ocasiona a expansão fragmentada 

do tecido urbano. A perspectiva histórica confirma que a cada momento os 

municípios da RMN vão se reproduzindo de forma desigual e o PMCMV vem 

materializar e reforçar a dinâmica de atuação do modo de produção capitalista onde 

quem comanda o uso e ocupação do espaço é o capital. Sem conseguir romper 

essa dinâmica, o PMCMV mostra-se mais uma política habitacional calcada no 

cunho da hierarquia social e, consequentemente, espacial. Constata-se que o 

PMCMV acirrou a capitalização do setor da construção por empresas de grande 

porte, nos casos estudados, e o fortalecimento do mercado com o aumento da 

demanda por habitação, configurando o território metropolitano por meio de 

processos como a dispersão urbana e a fragmentação espacial induzida pela 

atuação da Urbanização Imobiliária Residencial promovida pelo capital imobiliário.  

Por meio da dinâmica de ocupação urbana produzida pela Urbanização 

Imobiliária Residencial e pela implantação dos empreendimentos do PMCMV, 

constatou-se que o território da RMN enquadrou-se, de acordo com metodologia 

adotada por Font (2012) como segregado e disperso, abrangendo uma mancha de 

ocupação de 19% e 64% da área total metropolitana, respectivamente. Outro fato 

constatado é que o espraiamento do território da cidade-polo está se dando de 

maneira efetiva nos setores em continuidade que abrange os municípios da Área 

Metropolitana Funcional; Extremoz e Macaíba representa 11% da ocupação da 

RMN. Esse setor juntamente com o segregado, forma a 3ª Coroa. Enquanto que a 2ª 

Coroa, é constituída pela mancha de ocupação demarcada por ocupações de 

processos anteriores pelo auge do imobiliário turístico, mas que persiste 

recentemente e transita por todos os Setores Urbanos apresentando um formato 

linear em toda a extensão da costa litorânea. O fato de Natal representar a grande 

centralidade de serviços, comércios e demais atividades produtivas, juntamente com 

a expansão da ocupação promovida pela implantação dos conjuntos do BNH em seu 

território a qual favoreceu a instalação de áreas urbanizadas que permitiu o 

espraiamento ao restante da RMN, fez dessa cidade se constituir unicamente como 

um Setor integrado, representando uma área de 6%, formando assim, a 1ª Coroa da 

mancha de ocupação metropolitana. 

Pelas manchas dos setores foi possível comprovar a gradação do processo 

de desigualdade socioespacial e fragmentação urbana da RMN tendo como 

referência a distância ao núcleo das centralidades das atividades presentes na 
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cidade-polo. Constatou-se que quando mais próximo de Natal mais frequente é a 

inserção urbana da faixa 02 de renda (até R$ 5.000,00) e mais o valor do solo 

infraestruturado aumenta. À medida que vai se distanciando da cidade-polo, mais 

escassa vai ficando a infraestrutura, menor é o valor do solo e maior presença da 

faixa 01 de renda (até R$ 1.600,00). Assim, o processo de ocupação da RMN está 

cada vez mais atrelado à produção imobiliária residencial promovida pelo capital 

imobiliário que está configurando um mosaico de “insularidades” no território, 

abrigando e distribuindo de forma desigual os condomínios, com estratégias de 

mercado voltadas para a instalação de uma gama de equipamentos de lazer e 

entretenimentos a fim de atenuar a baixa urbanidade, e os loteamentos, sendo cada 

vez mais considerados como lugares inóspidos por seus moradores, efeitos diretos 

da Urbanização Imobiliária Residencial. 

Com toda essa discussão do modelo adotado pela Urbanização Imobiliária 

Residencial apresentada no decorrer desta tese, detem-se aqui destacar uma 

reflexão sobre a cidade que se deseja viver e legar ao futuro, a cidade onde todos 

tenham igualdade de acesso à habitação, aos seus bens, serviços e infraestruturas 

urbanas. Contudo, deduz-se que os problemas decorrentes da fragilidade do acesso 

à habitação digna, à infraestrutura instalada, à mobilidade urbana da cidade, às 

questões socioambientais, ao direito à cidade e tantas outras matérias de interesse 

comum, é um desafio a vencer e ultrapassar os limites territoriais dos municípios e 

chegar ao plano metropolitano.  
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APÊNDICE A – PRINCIPAIS LEIS QUE INCIDEM NO USO DO SOLO DA ÁREA METROPOLITANA 

FUNCIONAL 

 

Número da Lei  Ementa  
Esfera Federal  

Lei nº 12.561/2012 - Código Florestal Brasileiro  Estabelece limites de uso da propriedade, que deve respeitar a 
vegetação existente na terra, considerada bem de interesse comum a todos 
os habitantes do Brasil. 

Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981  - Política 
Nacional do Meio Ambiente 

Objetiva a harmonia entre o desenvolvimento socioeconômico e a 
qualidade ambiental. 

 Esfera Estadual  
Lei nº 5.147, de 30 de setembro de 1982 - Política 

e o Sistema Estaduais de Controle e Preservação do 
Meio Ambiente 

Objetivo a proteção, a melhoria e a recuperação da qualidade 
ambiental propícia à vida. 

Lei nº 6.367, de 14 de janeiro de 1993 - Plano 
Estadual de Recursos Hídricos 

Objetivo de promover o aproveitamento racional dos recursos 
hídricos no Estado, tendo como uma das finalidades preservar as fontes 
d’água de superfície e subterrânea, evitando a sua contaminação e 
poluição. 

Lei nº 6.769, de 11 de maio de 1995 - Política 
Florestal do Estado do Rio Grande do Norte 

Objetivo, entre outros, assegurar a conservação das principais 
formações fitoecológicas, disciplinar a exploração dos adensamentos 
vegetais nativos, por meio de sua conservação e fiscalização, ordenar a 
atividade de florestamento e reflorestamento, especialmente no que se 
refere à ocupação físico-ambiental destes empreendimentos, promover a 
recuperação de áreas degradadas, proteger a flora e a fauna silvestre, 
promover a conservação dos recursos hídricos e promover a conservação e 
manejo dos solos. 

Lei nº 6.950, de 20 de agosto de 1996 - Plano 
Estadual de Gerenciamento Costeiro 

Estabelece as diretrizes de ordenamento territorial do Litoral 
Oriental. 

Fonte: Elaboração Própria. Base de dados: Disponível em www.planalto.gov.br. Acessado em: 13 de maio de 2014. 
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APÊNDICE B – LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN 

 

Tema Número da Lei  Ementa  
Acessibilidade  Lei nº 4.090, de 03 de julho de 1992 Dispõe sobre a eliminação de barreiras 

arquitetônicas para portadores de deficiência 
nos locais de fluxo de pedestres e edifícios do 
uso público e outras providências 

Apart -Hotel (Fl ats, Hotel -Residência  Lei nº 4.566, de 19 de maio de 1992 Regulamenta a caracterização, prescrições e 
usos de Hotel-Residência. 

Área de Interesse Social (AEIS) - Mãe 
Luíza 

Lei nº 4.663, de 31 de julho de 1995 Dispõe sobre o uso do solo, limites e 
prescrições urbanísticas da Área Especial de 
Interesse Social – AEIS, no bairro de Mãe 
Luiza. 

Área de Interesse Social (AEIS) - Passo 
da Pátria 

Lei Complementar nº 44, de 23 de dezembro 
de 2002 

Dispõe sobre o uso do solo, limites e 
prescrições urbanísticas para Área Especial 
de Interesse Social AEIS, da Comunidade do 
Passo da Pátria e adjacências, no bairro da 
Cidade Alta. 

Área de Interesse Social (AEIS) - Jardim 
Progresso 

Lei nº 5.555, de 25 de março 2004 Dispõe sobre a criação de Área Especial de 
Interesse Social AEIS, localizada na 
comunidade denominada Jardim Progresso. 

Área de Interesse Social (AEIS) - Nova 
Descoberta 

Lei nº 0246/2006 Dispõe sobre a delimitação e regulamentação 
da Área Especial de Interesse Social – AEIS, 
de Nova Descoberta integrante dos Bairros de 
Nova Descoberta e Lagoa Nova. 

Área de Interesse Social (AEIS) - África  Lei no 5.681, de 22 de setembro de 2005 Define como Área Especial de Interesse 
Social para fins de regularização fundiária e 
urbanização o assentamento denominado 
Favela África, localizado no Bairro de Redinha 
Velha, zona urbana deste município. 

Caixa de Correspondência  Lei nº 5.060, de 11 de novembro 1998 Institui a obrigatoriedade da instalação de 
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caixas receptadoras em residências, 
condomínios e prédios de qualquer natureza 
e dá outras providências. 

Código do Meio Ambiente/ 1992  Lei nº 4.100, de 19 de junho de 1992 Dispõe sobre o Código do Meio Ambiente do 
Município de Natal. 

Código de Obras (válido a partir de 
28.03.2004) 

Lei Complementar nº 55, de 27 de janeiro de 
2004 

Institui o Código de Obras e Edificações do 
Município de Natal e dá outras providências. 

Código Tributário do Município  Lei nº 3.882, de 11 de dezembro de 1989 Dispõe sobre taxas de licença e taxa de 
serviços diversos. 

Denominação e renomeação de vias e 
logradouros públicos 

Lei nº 5.089, de 19 de fevereiro de 1999 Estabelece determinações para a 
denominação e renomeação das vias e 
logradouro públicos do Município do Natal. 

Gabarito de altura da EMBRATEL  Lei nº 3.964, de 28 de novembro de 1990 Delimita altura máxima de edificações, em 
faixa que estabelece, 
para fins de tráfego de microondas da 
Empresa Brasileira de 
Telecomunicações (EMBRATEL). 

Limpeza Urbana  Lei nº 4.748 de 30 de abril de 1996 Regulamenta a Limpeza Urbana do Município 
de Natal e dá outras providências. 

Programa Nossa Casa  Lei nº 5.248, de 28 de dezembro de 2000 Dispõe sobre a criação do Programa “Nossa 
Casa” e a isenção dos tributos que específica. 

Obra de Arte  Lei nº 3.703, de 27 de junho de 1988 Estabelece a obrigatoriedade de implantação 
de Obra de Arte nas edificações que 
específica. 

Operação Urbana da Ribeira  Lei Complementar nº 79, de 04 de janeiro de 
2007 

Dispõe sobre a Operação Urbana Ribeira, 
concede isenção e 
redução de tributos municipais e dá outras 
providências. 

Parcelament o do Solo  Lei nº 3.175, de 29 de fevereiro de 1984 Capítulos V e VII mantidos pelo art. 62 do 
Plano Diretor de Natal, Lei Complementar no 
07/94, de 
05 de agosto de 1994 

Programa de Arrendamento Residencial Lei Complementar nº 24, de 28 de junho de Dispõe sobre os benefícios ao Programa de 
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(PAR) 2000 Arrendamento 
Residencial (PAR) e dá outras providências. 

Patrimônio Histórico (Preservação e 
Tombamento) 

Lei nº 5.191, de 16 de maio de 2000 Dispõe sobre a preservação e tombamento do 
patrimônio histórico, cultural e natural do 
Município do Natal e dá outras providências. 

Plano Diretor  Lei Complementar nº 82, de 21 de junho de 
2007 

Dispõe sobre o Plano Diretor de Natal e dá 
outras 
providências. 

Postos de Venda de Combustíveis  Lei nº 4.887, de 14 de outubro de 1997 Veda a instalação de Bombas de Auto-
Serviço nos Postos de Venda de 
Combustíveis e instalação de novos Postos 
de Venda de Combustíveis e derivados de 
petróleo no Município de Natal e dá outras 
providências. 

Postos de Venda de Combustíveis  Lei nº 4.986, de 08 de maio de 1998 Dispõe sobre licença para construção, 
relocalização, instalação, 
funcionamento e segurança de postos 
revendedores de 
combustíveis no Município de Natal e dá 
outras providências. 

Postos de Venda de Combustíveis  Lei nº 5.019, de 02 julho de 1998 Acrescenta parágrafo único ao Art. 12 da Lei 
nº 4.986 de 08 de maio de 1998, e dá outras 
providências. 

Regularização  Lei nº 4.930, de 30 de dezembro de 1997 Institui a categoria de Imóvel Regularizado, 
para os imóveis e lotes que específica e dá 
outras providências. 

Relatório de Impacto sobre o Tráfego 
Urbano (RITUR) 

Lei nº 4.885, de 07 de outubro de 1997 Dispõe sobre a exigência do Relatório de 
Impacto sobre o Tráfego Urbano para 
empreendimentos novos, ampliações de 
empreendimentos existentes e alterações de 
uso de imóveis, e dá outras providências. 

Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV)  Lei nº 4.619, de 28 de abril de 1995 Dispõe sobre a regulamentação do 
procedimento para análise do Relatório de 
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Impacto de Vizinhança – RIV, conforme 
determina a Lei Complementar no 07 – Plano 
Diretor de Natal e dá outras providências. 

Sucatas  Lei nº 4.471, de 25 de agosto de 1993 Estabelece critérios para instalação de 
sucatas, nos bairros desta capital e dá outras 
providências. 

Zona Especial de Preser vação Histórica 
(ZEPH) 

Lei nº 3.942, de 09 de julho de 1990 Institui a Zona Especial de Preservação 
Histórica, alterando o 
zoneamento de uso do solo, definido na Lei nº 
3.175, de 29 de 
fevereiro de 1984. 

Zona Especial Portuária (ZEP)  Lei nº 4.069, de 21 de maio de 1992 Regulamenta a Zona Especial Portuária – 
ZEP, nos termos da Lei nº 3.175/84. 

Zonas de Proteção Ambiental (ZPA's)  Lei nº 4.664, de 31 de julho de 1995 Dispõe sobre o uso do solo, limites e 
prescrições urbanísticas da Zona de Proteção 
Ambiental (ZPA), do campo dunar existente 
nos bairros de Pitimbu, Candelária e Cidade 
Nova, no município do Natal. 

Área de Preservação Ambiental “Parque 
Estadual, Dunas de Natal” 

Lei nº 6.789, de 14 de julho de 1995 Dá denominação a área Área de Preservação 
Ambiental “Parque Estadual, Dunas de Natal” 
e dá outras providências. 

Zona de Proteção Ambiental 03 (ZPA -03), 
entre o Rio Pitimbu e av. dos Caiapós 

Lei nº 5.273, de 20 de junho de 2001 Dispõe sobre o uso do solo, limites, 
denominações e prescrições urbanísticas da 
Zona de Proteção Ambiental (ZPA-3), entre o 
rio Pitimbu e Av.dos Caiapós, Região Sul de 
Natal, criada pela Lei Complementar no 07, 
de 05 de agosto de 1994 e dá outras 
providências. 

Zona de Proteção Ambiental 04 (ZPA -04) 
- Cordões Dunares dos Guarapes 

Lei nº 4.912, de 10 de dezembro de1997 Dispõe sobre o uso do solo, limites e 
prescrições urbanísticas da Zona de Proteção 
Ambiental (ZPA-4), dos cordões dunares do 
Guarapes, região oeste de Natal. 

Zona de Proteção Ambiental 05 (ZPA -05) Lei nº 5.565, de 21 de junho de 2004 Dispõe sobre o uso do solo, limites de 
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- Região da Lagoin ha subzonas e prescrições 
urbanísticas da Zona de Proteção Ambiental 
(ZPA – 5) Região 
Lagoinha, Bairro de Ponta Negra, Natal/RN, 
criada pela Lei 
Complementar Municipal nº 07, de 05 de 
agosto de 1994, e dá 
outras providências. 

Zona Especial de Interesse Turístico 01 
(ZET -01) 

Lei nº 3.607, de 18 de novembro de 1987 Dispõe sobre o uso do solo e prescrições 
urbanísticas da Zona 
Especial (ZET-1), criada pela Lei 3.175/84 de 
26 de janeiro de 
1984, e dá outras providencias. 

Zona Especial de Interesse Turístico 02 
(ZET - 02) 

Lei nº 4.547, de 30 de junho de 1994 Dispõe sobre o uso do solo, limites e 
prescrições urbanísticas da Zona Especial 
Interesse Turístico 2 (ZET-2), criada pela Lei 
nº 3.175/84 de 29 de fevereiro de 1984, que 
altera seus limites e dá outras providências. 

Altera dispositivos da Lei nº 4.547/ 94  Lei Complementar nº 30, de 28 de dezembro 
de 2000 

Altera dispositivos da Lei nº 4.547, de 30 de 
junho de 1994 e dá outras providências. 

Zona Especial de Interesse Turístico 03 
(ZET - 03) 

Lei nº 3.639, de 10 de dezembro de1987 Dispõe sobre os usos do solo e prescrições 
urbanísticas da Zona Especial (ZET-3) , 
criada pela Lei no 3.175, de 26 de janeiro de 
1984 e dá outras providências. 

Decretos Urbanísticos e Ambientais do município de Natal  
Áreas Non Edificandi (Ponta Negra)  Decreto nº 2.236, de 19 de julho de 1979 Declara non edificandi os imóveis que 

especifica (margem da rodovia Natal, Ponta 
Negra), e dá outras 
providências. 

Área de Interesse Social (AEIS) – Vila de 
Ponta Negra 

Decreto nº 8.090, de 28 de dezembro de 2006 Dispões sobre licenciamento de 
empreendimentos nas proximidades do Morro 
do Careca e Vila de Ponta Negra, e dá outras 
providências. 
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Áreas Non Edificandi entre  Candelária e 
Cidade Satélite 

Decreto nº 5.278, de 15 de março de 1994 Declara non edificandi a área de terreno que 
especifica (área de alimentação do aqüífero 
Dunas/Barreiras), e dá 
outras providências. 

Fundo de Urbanização (FURB)  Decreto nº 5.609, de 18 de janeiro de 1995. Dispõe sobre a regulamentação do Fundo de 
Urbanização (FURB) e a constituição do seu 
Conselho Executivo (CONUR). 

Fundo de Habitação  Decreto nº 8.217, de 26 de julho de 2007. Regulamenta o Fundo Municipal de HabitaHo 
de Interesse Social – FUNHABlNS, instituído 
por meio do artigo 22 da Lei Complementar nº 
081, de 2t de junho de 2007, que acrescentou 
a alínea "w" ao inciso IV, do art. 3º da Lei 
Complementar no 020, de 02 de março de 
1999. 

Parcelamento de Taxas  Decreto nº 6.634, de 23 de outubro de 2000 Estabelece normas de procedimento de 
créditos da Fazenda 
Municipal e dá outras providências. 

Publicidade ao Ar Livre  Decreto nº 4.621, de 06 de julho de 1992 Regulamenta os m.eios de publicidade ao ar 
livre e dá outras providências. 

Zona de Proteção Ambiental 02 (ZPA -02) 
- Parque das Dunas 

Decreto nº 13.500, de 05 de setembro de 1977 Aprova o regulamento dos Parques 
Estaduais. 

Zona de Proteção Ambiental 02 (ZPA -02) 
- Parque das Dunas 

Decreto nº 7.237, de 22 de novembro de 1977 Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, bens 
situados na área das dunas, adjacente ao 
Oceano Atlântico, no 
município de Natal. 

Zona de Proteção Ambiental 02 (ZPA -02) 
- Parque das Dunas 

Decreto nº 7.538, de 19 de janeiro de 1979 Aprova o regulamento do Parque das Dunas. 

Zona de Proteção Ambiental 02 (ZPA -02) 
- Parque das Dunas 

Decreto nº 10.388, de 07 de junho de 1989 Aprova o Plano de Manejo do Parque 
Estadual das Dunas do Natal. 

Zona de Proteção Ambiental 02 (ZPA -02) 
- Parque das Dunas 

Decreto nº 11.611, de 12 de março de 1993 Dá nova redação aos artigos 1º e 2º do 
Decreto nº 10.388, de 07 de junho de1989, 
que aprovou o Plano de Manejo do “Parque 



287 

 

 

das Dunas”. 
Portarias Urbanísticas e Ambientais do município de  Natal  

Documentos para abertura de processos 
urbanísticos 

Portaria nº 18/2003 GS/SEMURB Dispõe sobre o andamento dos processos, 
reduzindo o prazo para sua conclusão, como 
também a responsabilidade quanto a guarda 
dos documentos apresentados e a 
permanência nos arquivos das informações 
para consultas posteriores. 

Documentos para abertura de processos 
urbanísticos 

Portaria nº 08/2002 GS/SEMURB Dispõe sobre o cálculo do número de 
unidades residenciais. 

Fonte: Instrumentos do Ordenamento Urbano de Natal, SEMURB (2009). Nota: Elaboração própria, 2014. 
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APÊNDICE C – LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN 

 

Código de Obras e Urbanismo  Lei n° 830, de 29 de julho de 
1994 

Disciplina as relações jurídicas da Prefeitura, 
relativas às obras e urbanismo realizadas na zona 
urbana, de expansão urbana e rural, por qualquer 
proprietário. 

Código Tributário Municipal  Lei n.º 951, de 30 de Dezembro 
1997 

Dispõe sobre o Código Tributário Municipal e dá outras 
providências. 

Plano Diretor  Lei Complementar  063, de 08 de 
março de 2013 

Dispõe sobre o Plano Diretor de Parnamirim/RN e dá 
outras providências. 

Tombamento de Bens  Lei nº 1.196, de 18 de novembro 
de 2003 

Institui o tombamento de bens pelo Município de Parnamirim e 
determina outras providências.  
 

Política Municipal do meio am biente  Lei Complementar nº 053, de 20 
de julho de 2011 

Dispõe sobre a Política Municipal do Meio Ambiente, seus fins 
e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras 
providências. 

Lei Orgânica do Município Lei nº 01, de 15 de dezembro de 
2008. 

Emenda Revisional da Lei Orgânica do Município de 
Parnamirim. 

 
Seleção dos beneficiários do 
empreendimento Waldemar Rolim 
(PMCMV) 

Portaria 011/2010, de 06 
setembro de 2010 

Homologar nos termos do disposto nas Resoluções 
001/2010-CMHIS e 002/2010-CMHIS, o resultado da 
extração da Loteria Federal n° 4481 de 04 de setemb ro 
de 2010, da Caixa Econômica Federal, para fins de 
seleção dos beneficiários do Empreendimento Waldemar 
Rolim, do Programa Minha Casa Minha Vida. 
 

Seleção dos beneficiários do 
empreendimento Residencial Nelson 
Monteiro (PMCMV) 

Portaria 012, de 09 setembro de 
2010 

Homologa nos termos do disposto nas Resoluções 001/2010-
CMHIS e 002/2010-CMHIS, o resultado da extração da Loteria 
Federal n° 4482 de 08 de setembro de 2010, da Caixa  
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Econômica Federal, para fins de seleção dos beneficiários do 
Empreendimento Residencial Nelson Monteiro, do Programa 
Minha Casa Minha Vida. 
 

Fonte: SEMUR de Parnamirim, 2014. Nota: Elaboração própria, 2014. 

APÊNDICE D – LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO 

AMARANTE 

 

Lei de Parcelamento do Solo  Lei Complementar nº 65, de 17 de janeiro 
de 2014. 

Dispõe sobre o parcelamento do solo 
urbano no Município de São Gonçalo do 
Amarante/RN. 

Plano Diretor  Lei Complementar nº 049, de 17 de julho de 
2009 

Institui o Plano Diretor Participativo do 
Município de São Gonçalo do Amarante e dá 
outras providências. 

Código de Obras   Lei Complementar nº 052, de 08 de setembro 
de 2009 

Institui o Código de Obras do Município de 
São Gonçalo do Amarante/RN e dá outras 
providências. 

Proteção contra a Poluição Sonora  Lei nº 1.076, de 17 de novembro de 2005 Dispõe sobre a proteção contra a poluição 
sonora no Município de São Gonçalo do 
Amarante, e dá outras providências 

Programa Carta de Crédito FGTS  Lei nº 1.109, de 26 de dezembro de 2006 Autoriza o Executivo Municipal a desenvolver 
ações para implementar o Programa Carta de 
Crédito FGTS, criado pela Resolução 
nº298/98, do Conselho Curador do FGTS e 
alterada pela Resolução nº 460, de 
14.12.2004, nas condições definidas pelas 
Instruções Normativas M. Cidades 02, 03, 04 
e 05 de 28/02/2005 e 09 de 26/04/2005 

Contratação de financiamento com a Lei nº 1.101, de 31 de maio de 2006 Autoriza o Poder Executivo a contratar 
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Caixa Econômica Federal  financiamento com a Caixa Econômica Federal, a 
oferecer garantias e dá outras providências. 
 

Taxa de Licença Sanitária  Lei Complementar nº 46, de 29 de dezembro 
de 2007 

Dispõe sobre a instituição da taxa de licença 
sanitária de funcionamento. 

Implementação do Programa Minha Casa 
Minha Vida no município 

Lei nº 1.195, de 29 de dezembro de 2009 Autoriza o Poder Executivo a desenvolver 
ações e aporte de contrapartida municipal 
para implementar o Programa Minha Casa 
Minha Vida – Lei 11.977 de 07 de julho de 
2009, Instruções normativas do Ministério das 
Cidades e Portaria Interministerial e dá outras 
providências 

Projeto “Morar Melhor”  Lei nº 1.194, de 29 de dezembro de 2009 Institui o Projeto “Morar Melhor” e dá outras 
providências 

Concessão do Direito Real de Uso  Lei nº 1.192, de 29 de dezembro de 2009 Disciplina a Concessão do Direito Real de Uso 
sobre áreas de propriedade do poder público 
municipal. 

 Lei nº 1.187, de 17 de dezembro de 2009 Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento e Meio Ambiente e dá outras 
providências.  

Criação das Zonas de Desenvolvimento 
Econômico 

Lei nº 1.167, de 13 de julho de 2009 Cria as Zonas de Desenvolvimento Econômico de 
São Gonçalo do Amarante, estabelece condições 
para as suas instalações para a sua instalação e 
dá outras providências. 

Reduç ão do ISS para empreendimentos 
Habitacionais de Interesse Social 

Lei nº 1.165, de 09 de julho de 2009 Concede redução do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISS para construção, no 
caso de empreendimentos habitacionais de 
interesse social, vinculados à política habitacional 
municipal, estadual e federal e do Imposto sobre a 
Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITIV 
para a aquisição dos correspondentes imóveis e 
dá outras providências. 

Criação do Fundo Municipal de Habitação Lei nº 1.160, de 27 de maio de 2009 Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 
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de Interesse Soci al – FMHIS  1.130, de 18 de setembro de 2007, que cria o 
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 
– FMHIS e institui o Conselho Gestor do FMHIS.  

 
Código de Meio Ambi ente do Município  Lei Complementar nº 051, de 08 de setembro 

de 2009 
Institui o Código de Meio Ambiente do Município 
de São Gonçalo do Amarante, a Política e o 
Sistema Municipal de Meio Ambiente e dá outras 
providências. 

Incentivo fiscal para instalação d e 
empresas no Complexo Aeroportuário 

Lei nº 1.232, de 14 de outubro de 2010. Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo 
fiscal para instalação de empresas no Complexo 
Aeroportuário de São Gonçalo do Amarante/RN e 
dá outras providências. 

Área Especial  de Interesse Social – AEIS, 
na localidade de Guanduba 

Lei n° 1.220, de 05 de julho de 2010. Dispõe sobre o uso do solo, limites e prescrições 
urbanísticas da Área Especial de Interesse Social 
– AEIS, na localidade de Guanduba, no município 
de São Gonçalo do Amarante.   

Horário de funcionamento de bares, 
lanchonetes e congêneres 

Lei nº 1.213, de 06 de maio de 2010 Dispõe sobre o horário de funcionamento de 
bares, lanchonetes e congêneres no Município de 
São Gonçalo do Amarante e dá outras 
providências.  

Fundo Municipal do Meio Ambiente  Lei nº 1.209, de 08 de abril de 2010. Institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá 
outras providências. 

Alteração do Código Tributário do 
Município 

Lei Complementar nº 057, de 16 de 
dezembro de 2010 

Altera o Código Tributário do Município (Lei 
Complementar n.º 045, de 31 de dezembro de 
2007) e dá outras providências.  

Emenda à Lei Orgânica do Município  Emenda à Lei Orgânica do Município nº 
06/2010 

Modifica e suprime dispositivos da Lei Orgânica 
do Município.  

Criação d o bairro Jardins  Lei nº 1.295, de 14 de outubro de 2011 Dispõe sobre a criação do Bairro Jardins no 
município de São Gonçalo do Amarante/RN e dá 
outras providências. 

Criação do bairro de Golandim  Lei nº 1.281, de 01 de setembro de 2011 Dispõe sobre a criação do bairro de Golandim no 
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município de São Gonçalo do Amarante/RN e dá 
outras providências. 

Alteração do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social – FMHIS 

Lei nº 1.277, de 25 de agosto de 2011 Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 
1.130, de 18 de setembro de 2007, que cria o 
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 
– FMHIS, bem como a revogação da Lei Municipal 
nº 1.160, de 27 de maio de 2009 e a Lei Municipal 
nº 1.184, de 10 de dezembro de 2009 e dá outras 
providências.  

Área Esp ecial de Interesse Social – AEIS 
Padre João Maria e As Dez 

Lei nº 1.275, de 28 de julho de 2011 Dispõe sobre o uso e ocupação do solo, limites e 
prescrições urbanísticas da Área Especial de 
Interesse Social – AEIS Padre João Maria e As 
Dez, localizado no Loteamento Santa Terezinha, 
município de São Gonçalo do Amarante.  

Programa “Casa Legal”  Lei nº 1.265, de 08 de junho de 2011 Institui o Programa de Habitação de Interesse 
Social e regularização fundiária sustentável do 
município de São Gonçalo do Amarante “Casa 
Legal” e dá outras providências.  

Criação do bairro Jardim Lola  Lei nº 1.257, de 29 de março de 2011 Dispõe sobre a criação de bairro Jardim Lola no 
município de São Gonçalo do Amarante e dá 
outras providências. 

Emenda à Lei Orgânica do Município  Emenda à Lei Orgânica do Município n° 
08/2011 

Altera a redação da Lei Orgânica do Município de 
São Gonçalo do Amarante/RN.  

Emenda à Lei Orgânica do Município  Emenda à Lei Orgânica do Município n° 
07/2011. 

Altera a redação do artigo 11 da Lei Orgânica do 
Município de São Gonçalo do Amarante/RN.  

Criação do bairro Novo Amarante  Lei nº 1.337, de 16 de julho de 2012 Dispõe sobre a criação de bairro Novo Amarante 
no município de São Gonçalo do Amarante e dá 
outras providências. 

Denominação da Via Metropolita na Lei nº 1.328, de 10 de maio de 2012. Dispõe sobre a denominação da Via Metropolitana 
que dará acesso ao Aeroporto Internacional de 
São Gonçalo do Amarante – ASGA – dentro dos 
limites deste Município e dá outras providências. 
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Criação do Bairro Amarante  Lei nº 1.316, de 03 de fevereiro de 2012 Dispõe sobre a criação do Bairro Amarante no 
município de São Gonçalo do Amarante e dá 
outras providências. 

Criação do bairro Regomoleiro  Lei nº 1.314, de 03 de fevereiro de 2012 Dispõe sobre a criação do bairro Regomoleiro no 
município de São Gonçalo do Amarante e dá 
outras providências. 

Concessão de Direito Real de Uso de 
Bem Imóvel do Município de São Gonçalo 
do Amarante/RN ao SENAC-AR/RN 

Lei nº 1.365, de 14 de março de 2013. Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 
realizar Concessão de Direito Real de Uso de 
Bem Imóvel do Município de São Gonçalo do 
Amarante/RN ao SENAC-AR/RN – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial – 
Administração Regional no Estado do Rio Grande 
do Norte. 

Fonte: Câmara de Vereadores de São Gonçalo do Amarante, 2014. Nota: Elaboração própria, 2014. 

 

APÊNDICE E – CRONOLOGIA DOS PROCESSOSDE OCUPAÇÃO DA  RMN 

 

Variáveis de 
Análises 

1964-1986  1987-2008 2008 – 2014 

Antecedentes da Urbanização 
Imobiliária:descentralização 

residencial 

Urbanização para o turismo  

 

Urbanização Imobiliária 

Aparição de 
grandes fatores, 
novos parques 
industriais 

• Criação do distrito industrial 
têxtil (subsídios e incentivos 
fiscais); 

• Participação no Programa 
Nacional de Apoio às Capitais 
e Cidades de Porte Médio – 
PNCCPM; 

• Indústria extrativista mineral 

• Indústria do ramo de alimentos, 
bebidas e álcool etílico 

• Indústria de material de 
transporte 

• Instalação do Distrito Industrial; 

• Instalação de Usina Termelétrica 
em Parnamirim; 

• Implantação e pavimentação de  
rodovia em Parnamirim;  

• Instalação e Ampliação de rede de 
distribuição de gás natural, nos 
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• Política de industrialização da 
Superintendência para o 
Desenvolvimento do Nordeste 
– SUDENE; 

• Integração a Política Nacional 
de Turismo por meio do Banco 
do Nordeste do Brasil – BNB; 

• Instalação do distrito industrial 
de Extremoz; 

• Área industrial de Parnamirim / 

Macaiba, as margens das BRs 
101 e 304. 

• Programa de Desenvolvimento 
Turístico do Nordeste – 
PRODETUR I (1995-2001); 

• Transporte dutoviário de gás 
natural em Macaíba. 

municípios de Natal, Macaíba, 
Parnamirim, São Gonçalo do 
Amarante, Ceará Mirim; 

• Instalação de dezenas de 
indústrias relacionadas aos mais 
diversos ramos, dentre eles: 
bebidas alcoólicas, refrigerantes e 
águas minerais, industrialização 
de leite e seus derivados, 
embalagens plásticas, 
alimentícias, doces, artigos de 
perfumaria e cosméticos, produtos 
de limpeza, materiais para a 
construção civil, produção de 
artefatos de fibra de vidro, fibra de 
coco, piscinas, materiais 
cerâmicos, pvc, etc. 

Construção 
de elementos 
relacionados a 
grandes obras 
públicas  

 

• Investimentos estaduais em 
infraestrutura; 

• Integração da orla marítima; 

• Crescimento de distritos e 
localidades periféricas à sede 
municipal; 

• Transformação da terra rural 
em urbanizada. 

• Ampliação de rede de energia 
elétrica nos municípios mais 
interiores da RMN; 

• Terminal pesqueiro de Natal; 

• Estações de radiocomunicação 
nos municípios da RMN; 

• Sistema de esgotamento 
sanitário de alguns municípios da 
RMN; Parnamirim, Extremoz, 
Natal Vera Cruz; 

• Aterro sanitário em Nísia 
Floresta. 

• Duplicação e melhorias na Via 
Costeira: duplicação, obras de 
urbanização e a construção de 
um túnel ou viaduto na rótula 
da Eng. Roberto Freire com a 
entrada da Via Costeira. 

• Subestações de energia 
elétrica nos  

municípios da 
RMN; 

• Obras do Esgotamento 
sanitário em Parnamirim; 

• Obras de esgotamento 
sanitário de Natal; 
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• Terminal pesqueiro público do 
RN; 

• Construção de Cemitério em 
Macaíba e em São José do 
Mipibu; 

• Conclusão da dragagem e 
derrocagem do canal de 
acesso do porto de Natal; 

• Nova revitalização das orlas 
de Ponta Negra e da Redinha. 

Instalações 
de lazer • Presença de novas tipologias 

de turismo e lazer: pousadas, 
hotéis, resorts, flats; 

• Projeto Rota do Sol: interligou 
o litoral sul por meio da RN 
226 até Nísia Floresta; 

• Instalação do Clube ASSEN; 

• Construção do Parque Cidade 
da Criança; 

• Construção do Shopping 
Cidade Jardim. 

• Instalação de casa de show em 
Parnamirim; 

• Projeto de urbanização da Lagoa 
das Pedras em Macaíba.  

 

• Estrutura de lazer e recreação 
composta por parque de 
vaquejada, casa de show e 
estacionamento-Macaiba; 

• Projetos urbanísticos vários 
componentes como: áreas de 
lazer,campos de 
golfe,hotéis,pousadas,centros 
comerciais,parques temáticos..no 
município de Extremoz; 

• Construção do Arena das Dunas; 

• Casa de espetáculos em São José 
do Mipibu. 

Instalações 
de escritórios 
(parques 
empresariais, 
tecnológicos) em 
constituições 

• Instalação da Petrobrás e 
instalação de empresas 
concessionárias e prestadoras 
de serviços afins; 

• Modernização do comércio 

• Instalação do Hiper Bompreço e 
Natal Shopping; 

• Instalação Carrefour em 
Candelária; 

• Presença de uma unidade do 

• Center Midway Mall e Natal Norte 
Shopping; 

• Instalação do Extra e Hiper 
Bompreço na Av. Eng. Roberto 
Freire; 
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isoladas ou em 
polaridades 
especializadas; 

 

tradicional; 

• Instalação do Catre 
(Formação de pilotos); 

• Instalação do Centro de 
Lançamento de Foguetes da 
Barreira do Inferno; 

• Transferência do Comando do 
III Distrito Naval do Recife 
para Natal; 

• Instalação dos laboratórios do 
Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE); 

• Construção do Campus 
Universitário. 

 

CEFET/RN, unidades da Rede 
de Supermercados Nordestão e 
campus avançado da 
Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte; 

• Laboratórios da EMBRAPA e 
EMPARN. 

• Instalação do Carrefour na Zona 
Norte; 

• Incentivos fiscais e financeiros na 
instalação de 47 estabelecimentos 
industriais; 

• Instalações de concessionárias de 
automóveis;  

• instalação de parque eólico e 
Extremoz. 

Crescimentos 
residenciais por 
extensão do tecido 
urbano dos 
núcleos ou de 
ocupação pontual 
no território rural e 
costeiro, em forma 
de edifícios 
multifamiliares ou 
unifamiliares 

• Construção massiva de 
habitações pelo BNH; 

• Construção dos conjuntos 
habitacionais pelo BNH na 
Zona Norte; 

• Presença de novas tipologias 
residenciais como 
condomínios fechados 
verticais;  

• Presença de ocupação do 

• Conjuntos do BNH; 

• Saturação do modelo tradicional 
de veraneio e criação de locais 
“alternativos” em outros 
municípios como Nísia Floresta e 
Extremoz, caracterizado pela 
implantação de pequenos hotéis 
e pousadas. 

• Consolidação do imobiliário–
turístico71; 

• Maior adensamento da ocupação 
na faixa litorânea dos municípios 
da RMN; 

• Aumento no volume de 
construções e densidade 
demográfica; 

• Aumento no valor do solo 
litorâneo; 

                                            
71 De acordo com FERREIRA (2012, p.130) Imobiliário-turístico significa “a articulação entre investimentos no setor imobiliário e turístico de forma integrada”. 
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(isolados, 
conjugados ou em 
fileiras), agrupados 
ou singulares 

imobiliário turístico em um 
primeiro momento, nos 
municípios de Natal, Nísia 
Floresta e Parnamirim como 
área de veraneio para famílias 
natalenses – presença de 
novas tipologias margeando a 
orla em construção individual 
de casas e pousadas; 

• Construção dos conjuntos 
habitacionais pelo BNH na 
Zona Norte. 

• Programa Minha Casa Minha Vida 
fases I E II; 

• Instalação de resorts, 
empreendimentos internacionais e 
grandes condomínios para 
estrangeiros, presentes 
principalmente em Nísia Floresta e 
Ceará–Mirim; 

• Maior adensamento da ocupação 
na faixa litorânea dos municípios 
da RMN.  

Operações de 
melhoria e reforma 
urbana relativas 
aos espaços livres, 
o equipamento, a 
sistematização 
viária, etc., nas 
cidades e núcleos 
metropolitanos 

• Implantação de infraestrutura 
viária; 

• Plano de Desenvolvimento 
Regional e Urbano da Grande 
Natal, Plano Natal Touros, 
Plano de Estruturação do 
Aglomerado Urbano de Natal; 

• Plano Natal visando orientar o 
crescimento da cidade; 

• Projeto Parque das Dunas Via 
Costeira72. 

• Construção da BR 101; 

• Por meio do Prodetur I  II 
ocorreram melhorias de estradas 
e rodovias intermunicipais. 

• Complexo Viário Quarto 
Centenário (1999); 

• Construção de Estradas em 
Macaíba; 

• Projetos urbanísticos em 
Extremos e Ceará-Mirim; 

• Abertura de Estradas nos 
municípios de Macaíba, Ceará-
Mirim, Extremoz e São Gonçalo 

• Via Metropolitana: anel viário da 
RM de Natal, dará fluxo de 
transporte aos veículos que vem 
de Macaíba e do Aeroporto de São 
Gonçalo e da Zona Norte da 
cidade; 

• Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC; 

• Ponte Newton Navarro; 

• Melhoria de infraestrutura 
rodoviária; 

 PRODETUR II (2001-2008) atuando 
na implantação de infraestrutura 
principalmente na rede viária, em 

                                            
72 Estrada que liga as praias do perímetro urbano de Natal ao bairro de Ponta Negra e concentra importante infraestrutura hoteleira (CLEMENTINO, 2009, 
p.27). 
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do Amarante.  saneamento básico e 
abastecimento de água; 

• Construção de rodovia da Av. 
Conselheiro Tristão / Av. Moema 
Tinoco da Cunha Lima até o 
entrocamento da Av. Tocantinea – 
Trecho da Obra do Pró-transporte; 

• Construção do viaduto norte do 
complexo da Ponte Newton 
Navarro e construção do viaduto 
sobre a linha férrea na Avenida 
das Fronteiras e a duplicação de 
mais de 10km do corredor entre a 
região e a BR-101; 

• Conversão das duas linhas de 
trens urbanos da CBTU em VLT; 

• Prolongamento da Prudente de 
Morais: Terceira etapa da avenida 
contemplará a expansão da 
mesma até a BR 304 no município 
de Macaíba; 

• Prolongamento da Av. Antônio 
Basílio e Av. Nascimento de 
Castro até o KM 06; 

• Remodelagem do complexo viário 
do viaduto da Urbana; 

• Via Livre: remodelagem das Av. 
Romualdo Galvão e Av. Jaguarari; 

• Construção do centro 
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administrativo da prefeitura 
municipal de Macaíba; 

• Implantação de marginais, 
duplicação, implantação de obras 
especiais (viadutos) e construção 
de novo posto da Policia 
Rodoviária Federal em 
Parnamirim; 

• Adequação da rodovia BR-
101/RN/ Viaduto do Gancho – São 
Gonçalo do Amarante. 

Operações 
de infraestrutura 
logística 
(aeroportuária, 
portuária etc.) e 
recreativa (portos 
desportivos , 
bases náuticas 
etc.). 

• Instalação do Aeroporto 
Augusto Severo em 
Parnamirim; 

• Por meio do PRODETUR I 
ocorreu a modernização do 
Aeroporto Augusto Severo; 

• Construção do Palácio dos 
Esportes; 

• Inauguração do Machadão. 

 

• Execução do novo terminal de 
passageiros do Aeroporto 
Augusto Severo; 

• Construção do ginásio DED em 
Natal. 

• Construção do novo aeroporto de 
São Gonçalo do Amarante; 

• Construção do Viaduto e rotatória 
de Parnamirim e sua duplicação, 
constituindo melhoria dos acessos 
da BR 101 às praias; 

• Ampliação do Porto de Natal; 

• A obra do Pró-transporte que 
interliga a Avenida Moema Tinoco 
da Cunha Lima a BR 101; 

• Terminal pesqueiro73; 

• Marina do Potengi74; 

                                            
73 Proporcionará emprego e renda a 12 mil beneficiados de 84 comunidades pesqueiras , de 25 municípios do litoral do Estado do Rio Grande do Norte 
(CLEMENTINO, 2009c). 
74 Investimento de R$ 50 milhões de reais com o objetivo de reparar iates, uma vez que a unidade de reparo mais próxima das embarcações que vêm da 
Europa localiza-se na Bahia (CLEMENTINO, 2009c). 
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• Implantação. e pavimentação de 
rodovia em São Gonçalo do 
Amarante; 

• Receber navios de médio e 
pequeno porte da marinha do 
Brasil e de um aterro p/retificação 
da margem direita do Rio Potengi-
Natal. 

Transformações 
internas de 
substituição de 
peças nos tecidos 
urbanos e sua 
conversão em 
novos espaços 
adaptados para as 
atividades 
residenciais, 
terciárias, de 
equipamento, de 
lazer dentre outros 

• Transferência do capital 
agrário exportador para 
atividades urbanas e 
desenvolvimento do comércio; 

• Aparição do mercado do solo 
– parcelamentos; 

• Descentralização comercial, 
por meio do comércio de 
artigos pessoais e 
domiciliares, além do comércio 
de matéria-prima e atividades 
auxiliares do comércio;  

• Especialização dos bairros 
comerciais (Ribeira, Cidade 
Alta e Alecrim). 

• Transferência do capital do setor 
de construção, do imobiliário e do 
grande comércio para a atividade 
turística. 

 

 

• Nova dinâmica de trabalho e renda 
(mão de obra qualificada, 
concentração de emprego em 
alguns); 

• Projeto Orla nos municípios 
costeiros para a gestão ambiental 
e patrimonial; 

• Expansão do setor terciário na 
RMN. 

Fonte: CLEMENTINO (2009a, 2009 b, 2009c), FERREIRA (1996), GOMES,( 2009), Secretaria de Infraestrutura do Estado – SIN (2009). Nota: Elaboração 

própria, 2014. 
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APÊNDICE F – LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DA ZON A URBANA CONTRATADOS PELA 

CEF VIA PMCMV ATÉ JUNHO DE 2014 

 

ID_EMPREEN NOME MUNICÍPIO LOGRADOURO 
CM1 RES MAR CEARÁ-MIRIM DISTRITO TERRA SANTA - MARGEM DA BR 406, KM 

143 
CM2 RES FAUNA CEARÁ-MIRIM DISTRITO TERRA SANTA - MARGEM DA BR 406, KM 

143 
CM3 RES FLORA CEARÁ-MIRIM DISTRITO TERRA SANTA - MARGEM DA BR 406, KM 

143 
CM4 RES TERRA CEARÁ-MIRIM DISTRITO TERRA SANTA - MARGEM DA BR 406, KM 

143 
E2 RES JARDINS DE EXTREMOZ II EXTREMOZ LOT JDM EXTREMOZ - SAO MIGUEL ARCANJO 
E4 RES JARDINS DE EXTREMOZ IV EXTREMOZ LOT JDM EXTREMOZ - SAO MIGUEL ARCANJO 
E1 RES JARDINS DE EXTREMOZ I EXTREMOZ LOT JDM EXTREMOZ - SAO MIGUEL ARCANJO 
E3 RES JARDINS DE EXTREMOZ III EXTREMOZ LOT JDM EXTREMOZ - SAO MIGUEL ARCANJO 
M1 RES LUCIA MARQUES MACAÍBA LOTEAMENTO FERREIRA TORTO-QD 17 E 18 
M2 RES MINHA SANTA MACAÍBA R IRINEU NUNES- BELA VISTA 
M3 RES FRANCISCO ALIPIO MACAÍBA LOTEAMENTO FERREIRA TORTO-QD 17 E 18 
M4 RES PARQUE DAS PAINEIRAS (MODULO 

I) 
MACAÍBA ESTRADA DE JAPECANGA-LOT CID CAMPESTRE 

MA1 RES CONJ ESPERANCA MONTE ALEGRE R PROJETADA 
MA2 RES NOVO MONTE MONTE ALEGRE AV JOAO DE PAIVA, SITIO QUIRAMBU 
N1 RES VIVENDAS DO PLANALTO II NATAL LOT REFORMA, QD 209,210,211, PLANALTO 

(GUARAPES) 
N2 RES VIVENDAS DO PLANALTO IV NATAL LOT REFORMA, QD 209,210,211, PLANALTO 

(GUARAPES) 
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N3 RES VIVENDAS DO PLANALTO III NATAL LOT REFORMA, QD 209,210,211, 
PLANALTO(GUARAPES) 

N4 RES VIVENDAS DO PLANALTO I NATAL LOT REFORMA, QD 209,210,211, 
PLANALTO(GUARAPES) 

N5 COND RES MIRANTE DO PLANALTO - 
MËD I - II 

NATAL R MISARROL, QD 439 
N6 COND RES ÁGAPE NATAL R PARACATI, LTS 6356/6357, QD 340, PLANALTO 
N7 COND PLATEAU RES NATAL AV MIRAMANGUE 1181, PLANALTO 
N8 COND GREEN PARK SATÉLITE NATAL R RIO PARANAPANEMA, 7930,PITIMBU 
N9 RES TATIANA NATAL R ENG. JOÃO HELIO ALVES ROCHA, 2184,PLANALTO 
N10 COND JARDIM PLANALTO CENTRAL 

MÓDULOS I-II- III 
NATAL R ABREULANDIA, 1465, PLANALTO 

N11 COND RES JARDIM LAGUNA NATAL R MIRAMANGUE, 1041, PLANALTO 
N12 RES JANGADA DAS ALGAS I NATAL R DAS ALGAS, 2249, PONTA NEGRA 
N13 RES EAST PARK NATAL RUA SANTA INES,885,GLEBA1, PAJUCARA 
N14 COND RES THISALIAH (MÓDULOS I, II E NATAL R. ENG. JOÃO HÉLIO ALVES ROCHA, 820 - 

GUARAPES 
N15 COND  RES NORTH PARK (MÓDULOS I E 

II) 
NATAL RUA SANTO EXPEDITO, 768 QUADRA 92,LOTE 155 

N16 COND  RES WEST VILLAGE NATAL RUA ADOLFO GORDO, 2233 - CANDELARIA 
N17 COND SANTO APOLO NATAL TRAVESSA SANTO APOLO S/N - DIXSEPT ROSADO 
N18 COND RES PALLADINE NATAL RUA DA SAUDADE, 1035, LAGOA NOVA 
N19 RES SANTANA NATAL RUA SANTO ONOFRE, 600 PLANALTO 
N20 RES ADALBERTO DE SOUZA (MODULO I E 

II) 
NATAL AV ENG JOAO HELIO ALVES ROCHA, 3200 

N21 SOLAR PORTAL DO POTENGI (MODULOS 
I E II) 

NATAL RUA PEDRO DE SOUZA, ESQ COM AV IND JOAO 
MOTA 

N22 COND PLANALTO I (MODULO I E II) NATAL RUA JARDIM DO EDEN, 268, PLANALTO 
N23 RES JARDIM IMPERIAL NATAL RUA MONTE CASTELO, 1801, PLANALTO 
N24 RES JARDIM DAS ALGAS II NATAL RUA DAS ALGAS, 2267, CONJ ALAGAMAR 


